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ABSTRACT 

  

Högberg, C, 2020. Med samhällskunskap i fokus. Sociologiska institutionen, 

Arbetsrapportserie, Uppsala universitet. 

  

I denna uppsats studerar jag hur olika samhällskunskapslärare agerar i rollen de har i den 

samhällsviktiga institution som är skolan. Jag har som utgångspunkt använt mig av 

sociologiska teorier som behandlar ämnet social kontroll. Jag har valt att lägga fokus på hur 

läraren behandlar sin roll i egenskap av lärare gentemot skolan som institution. Vidare har jag 

utgått ifrån det som Arlie Russel Hochschild beskriver som ”surface acting” och ”deep 

acting” i kombination med Ervin Goffmans ”frontstage” och ”backstage”. Dessa teoretiker 

menar att människor hela tiden tvingas balansera och handskas med olika roller i olika 

situationer. Därför har jag valt att studera hur dessa lärare går in i sina roller och hur de 

anpassar sig till de olika situationerna som uppstår i klassrummet, och hur det i så fall formar 

skolan som institution. Efter intervjuerna med de olika lärarna har jag kommit fram till att 

deras personliga erfarenheter och egenskaper lyser igenom i vissa delar av undervisningen då 

läraren blir tvungen att balansera mellan olika masker och även till viss grad anpassa dessa ut 

efter institutionens vanemönster och normer. Vidare finner jag att det förekommer variationer 

i undervisningen gällande vad de olika lärarna väljer att ta upp eller fokusera på. Därefter har 

jag valt att titta på hur de olika rollerna i kombination med den varierande undervisningen kan 

komma att skapa olika varianter av skolan som institution. Till min hjälp har jag tittat på Peter 

L Berger och Thomas Luckmanns teori om hur etablerade regler och normer i olika 

sammanhang formar olika institutioner. Trots sina olika variationer, och växlande mellan 

roller kunde jag se att lärarna på ett skickligt sätt anpassar lektionen för att nå målet med 

skolans läroplan som innebär att de ska fostra eleverna till att bli upplysta och demokratiska 

medborgare. 

  

Handledare: Reza Azarian, Fredrik Palm 

  

Nyckelord: Surface acting, Deep acting, frontstage, Backstage, Sociologi, 

Samhällskunskapslärare, institutionalisering  
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FÖRORD 

 

Jag har i denna studie haft förmånen att träffa erfarna lärare som möjliggjort min uppsats och 

bidragit med mycket goda tips inför mitt yrkesval. Tack vare dessa tips har jag fått en god 

insikt i yrket och ytterligare motivation inför min kommande yrkesroll. Då jag arbetat med 

denna studie har jag även börjat tänka mer noggrant på hur jag själv vill vara som lärare och 

vilken typ av skola jag vill arbeta i. Jag vill med dessa ord tacka alla lärare som har ställt upp 

på våra intervjuer och givit mig denna inspiration. 
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1. INLEDNING 

 

Vad vore vi människor utan alla objekt runt om oss som vi måste förhålla oss till, som ger oss 

mening, som bildar trygghet, struktur och referenspunkter i vårt vardagliga liv? Antagligen 

skulle vi vara vilsna individer som traskar runt utan mening eller mål i en oberäknelig värld, 

Dessutom skulle ingenting utvecklas och vi skulle antagligen vara något slags socialt 

missanpassat vilddjur. Som ni märker är det mycket svårt att tänka sig, därav mycket svårt att 

beskriva. Än mindre förstå hur en sådan värld skulle kunna se ut. Det närmaste vi kan komma 

i våra tankar är det vi har att referera till, det vill säga djurens värld i det vilda. Men inte ens 

där hittar man något som har en total avsaknad av struktur, rutin eller förhållanden till objekt 

som ger en mening. Alla varelser på vår jord har en slags rollsättning som anpassas utifrån 

meningsfulla objekt och rutiner. Tittar vi specifikt på oss människor har vi redan från födseln 

en instinkt att leta och finna ett objekt som ger oss liv och mening, mammans bröst. I det 

ögonblicket börjar resan med upprepade vanemönster som bildar en slags rollsättning och i 

förlängningen små institutioner. Man kan säga att familjen är det första i våra liv som kan 

beskrivas som något av en institution då familjen har en historia, inövade vanemönster och en 

rollsättning som familjemedlemmarna känner igen och kan förhålla sig till. Nästa större 

institution som vi kommer i kontakt med tidigt är förskolan och senare grundskolan. Där 

rollsättningen är annorlunda och har en annan bakgrundshistoria än barnets eget. Samt där nya 

vanemönster måste byggas upp hos barnet. Det är från skolans värld jag tar mitt avstamp i 

denna studie. Närmare bestämt gymnasieskolan och ämnet samhällskunskap.  

 

I min studie kommer jag att fokusera på hur lärare anpassar sina roller och bidrar till 

institutionens fortlevnad. Lärare har ett socialt ansvarsuppdrag som innebär att fostra och 

upplysa individer i enlighet med demokratiska värderingar, vilket för samhällskunskapslärare 

kan bli extra tydligt då samhällskunskap är ett ämne som ständigt påverkas av yttre 

omständigheter i realtid i form av politiska val, utspel och händelser som påverkar vår vardag. 

Utdrag ur läroplanen för samhällskunskap: 

 

”Dessutom ska undervisningen bidra till att skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Ett komplext samhälle med stort informationsflöde och snabb förändringstakt 

kräver ett kritiskt förhållningssätt och eleverna ska därför ges möjlighet att utveckla ett 

sådant. Det omfattar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor 

och medier samt förmåga att dra slutsatser utifrån informationen.” (Skolverket, 2017) 
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Utöver att dessa politiska och världsliga händelser påverkar vår vardag i realtid, uppstår även 

en spänning mellan det läraren skall förmedla till eleverna och lärarens egen ståndpunkt och 

erfarenheter i dessa händelser. Det kan således uppstå en situation i skolmiljön då läraren 

tvingas balansera mellan sina roller för att förhålla sig så neutral som möjligt, vilket kan kräva 

att läraren måste lägga sina tidigare erfarenheter och inövade vanemönster åt sidan och agera 

helt efter hur skolan som institution förväntar sig att läraren skall agera trots att det kan gå helt 

emot hur läraren själv önskar att agera. I och med samhällskunskapslärares sociala ansvar är 

det intressant att förstå hur och om lärarens värderingar och personlighet kan ligga till grund 

för hur läraren agerar och formar sin yrkesroll i förhållande till den redan etablerade 

institutionen. 

 

Med detta som bakgrund har jag valt att fokusera på hur samhällskunskapsläraren hanterar 

växlingen mellan sitt högst personliga sätt att agera och gymnasieskolan som institution och 

till denna tillhörande normer där läraren befinner sig. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att studera lärares uppfattning av sin yrkesroll i förhållande till 

institutionen. Det vill säga huruvida det kan finns en spänning mellan lärares sedan tidigare 

inövade vanemönster, rollsättning och personliga erfarenheter och den roll och de 

förväntningar som läraren tvingas anta när hen kommer i kontakt med skolan som institution, 

då en ny rollsättning och nya förväntningar kan tvingas fram i syfte att passa den specifika 

situationen som institutionen kräver.  Därefter kan man möjligen urskilja huruvida 

undervisningen formas utifrån det. I samband med detta kommer jag fokusera på hur 

institutioner upprätthålls av lärare samtidigt som lärare agerar olika i olika skolor på grund av 

sina olika personliga egenskaper och tidigare vanemönster i samband med andra institutioner 

trots att de har ett gemensamt socialt ansvarsuppdrag som är lika för alla skolor. 

 

 Vilka institutioner, normer och förväntningar kan vi urskilja i samhällskunskapslärares 

beskrivningar och uppfattningar om sina konkreta sätt att axla sin roll och utforma sin 

undervisning? 

 

 Hur förhåller sig dessa institutioner, normer och förväntningar till varandra?  
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 Finns det konflikter mellan institutioner, normer och förväntningar eller bekräftar de 

varandra? 

 

 Hur hanterar lärarna detta samt vilken betydelse får känslohantering i axlandet av 

rollen? 

 

 

1.2 Disposition 

  

Denna uppsats inleds med en beskrivning av den teori som ligger till grund för denna uppsats. 

Teoridelen delas upp i fyra delar, tre som beskriver det sociologiska synsätt som jag utgår 

ifrån, och ett som beskriver teorin i helhet samt hur de sociologiska synsätten är kopplat till 

teorin. Vidare följer tidigare forskning kring hur institutionen är kopplad både till samhället i 

helhet och genom en inblick i hur läraren ter sig i institutionen. Syftet med att beskriva 

institutionen i samhället som helhet, samt hur läraren agerar inom institutionen är för att jag 

anser att det är viktigt att förstå institutionen ur både ett makro och ett mikro perspektiv när 

jag går vidare till min egen forskning. Därefter följer resultatet av min fallstudie, hur lärare på 

gymnasieskolor i Stockholm och Uppsala använder sig av de egna erfarenheterna och sin roll 

i egenskap av lärare i kombination med styrdokumenten för att skapa givande och intressant 

lektion i samhällskunskap i enlighet med institutionens normer och krav. Uppsatsen avslutas 

med en efterföljande diskussion kring fallstudiens resultat. 

 

2. TEORI 

 

Jag valt att titta på en teori som kan hjälpa mig studera hur olika lärares agerande och 

utformning av lektionerna kan skilja sig och på så vis påverka elevernas olika syn på vad 

skolan faktiskt är. Närmare bestämt teorin om institutionalisering som Peter L Berger och 

Thomas Luckmann (1979) beskriver. Denna teori kan bidra till förklaringen gällande lärares 

olika agerande och utformning av lektionerna i ämnet. Samt hur det kan formas olika syn på 

vad skolan som institution är. I enlighet med Peter L Berger och Thomas Luckmanns tal om 

institutioner betraktar jag lärarnas utformning av undervisningen som en handling inom ramen 

för en pågående institutionaliseringsprocess som i sin tur förankrar institutionen. I enlighet 

med rådande institutionella förväntningar kan jag anta att läraren måste förhålla sig till den 
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normerande rollen av en socialt ansvarstagande individ som förväntas fostra demokratiska 

medborgare. På så sätt måste läraren själv ständigt förhålla sig till den sociala kontroll som 

institutionen utövar, både som utövare av och som underkastad denna.  

Med hjälp av Hochschild (2003) och Goffmans (2017) teorier kan jag tolka hur lärarens 

bakgrund bidrar till formandet rollerna, vilket kan vara en viktig faktor då det kan förklara 

varför läraren väljer att fokusera på vissa saker mer än andra, samt varför fokusen kan skilja 

sig mellan lärarna. Jag kan tänka mig att läraren med stor sannolikhet utgår från sin egen 

bakgrund när hen skall forma undervisningen, samt att läraren går in i rollen som en socialt 

ansvarstagande individ som skall fostra demokratiska medborgare. Varför jag valt att använda 

båda dessa klassiska sociologers teorier är för att Hochschild (2003) har vissa likheter med 

Goffman (2017), vilket också gör att de lättare kan jämföras med varandra och tillsammans 

forma ett sätt att tolka våra vardagliga situationer, exempelvis i en skolmiljö där man hittar ett 

samspel mellan lärare, elever och institutionen  

 

Viktigt att ta med sig i den vidare läsningen är att rollerna i sig inte är fasta ting. De kan vara 

både medvetet och/eller omedvetet vilket innebär att individer, i detta fall lärare, kanske inte 

lägger märke till när hen växlar mellan de olika rollerna. Alternativt att hen är mycket väl 

medveten om när hen går in i de olika rollerna och kan agera därefter. Denna omedvetenhet 

eller medvetenhet är högst personligt och kan variera i grad beroende på hur mycket hen 

aktivt har tränat upp medvetenheten angående rollerna.  

 

2.1 Berger, Luckmann och formandet av institutioner 

 

När det kommer till formandet av institutioner har sociologerna Berger och Luckmann (1979) 

författat ett avsnitt i boken Kunskapssociologi som handlar om hur och varför institutioner 

uppkommer och fortsätter att existera. För det första måste man veta vad som innefattar 

begreppet institution. Begreppet institution grundar sig i att människan som art inte har någon 

självklar naturlig miljö och sätt att vara som är förenlig med oss som art. Människan är 

tvingad att anpassa sig efter det rådande sociala och kulturella sammanhanget hen befinner sig 

i för att på så sätt passa in, forma och föra vidare det som anses vara det normala i 

sammanhanget, en så kallad institutionalisering och således en institution. (Berger och 

Luckmann, 1979, s.67-69). Berger och Luckmann (1979) menar att institutioner får sin början 

när en grupp individer samlas och skapar en rollsättning kring gemensamma regler och 

vanemönster. Det kan vara allt ifrån en familj till en stor lärarkår på en skola. Vidare menar 
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Berger och Luckmann (1979) att en grupp människor i sig inte utgör en institution, det är först 

när vanemönster och regler efterföljs under en längre tid som själva institutionen börjar 

existera. I och med att vanemönster och regler efterföljs skapas en slags förutsägbarhet. Med 

tiden blir dessa vanemönster och förutsägbarheten en så självklar tradition att det då har 

bildats en historia kring institutionen som i nästa steg gör att institutionen sedimenteras. 

(Berger och Luckmann, 1979, s.70-71). 

Men vi ska ta det från början. Enligt beskrivningen som Berger och Luckmann (1979) gör 

tolkar jag det som att det börjar med exempelvis fyra individer träffas och spelar poker en 

kväll i veckan. Än så länge är det inte tal om någon institution, men vartefter veckorna går 

börjar vanemönster, regler och rollsättning sätta sig. Detta skapar en situation varje vecka där 

individerna uppträder på ett förutsättbart sätt inom gruppen. Det vill säga att person A vet vad 

hen kan förvänta sig av personerna B, C och D redan innan de sätter sig vid bordet, samt att 

hen helt enkelt accepterar detta samtidigt som hen går in i sin roll som i sin tur är anpassad 

efter de andra personernas agerande (Berger och Luckmann, 1979, s.72-73). Efter ytterligare, 

låt säga sex månader har denna grupp individer som samlats en gång i veckan bildat en 

historik kring denna pokerkväll. Vi har nu en institution i form av en pokerkväll. Efter 

ytterligare några månader väljer person A att hoppa av pokerkvällarna. Person B väljer då att 

fråga en vän om denne vill vara med istället. Vännen hoppar in och de andra personerna 

fortsätter med sina tidigare vanemönster. Den nyinhoppade vännen börjar så sakteligen 

anpassa sig efter pokerkvällens vanemönster och regler, vilket gör att pokerkvällen fortsätter i 

nästan oförändrat skick. Detta fortgår när nya medlemmar hoppar in och andra hoppar ut. 

Man kan nu säga att det är själva pokerkvällen i sig som är institutionen som allt fokus ligger 

på, och således lever vidare och stärks ytterligare så länge det finns medlemmar som samlas 

en gång i veckan och spelar ihop. Ju längre tiden går ju mer stärks traditionen och historien. 

Detta gör att det med tiden blir lättare att upprätthålla institutionen eftersom institutionen mer 

och mer blir en självklarhet både för de individer som befinner sig i institutionen och de 

individer som befinner sig runt om den, i mitt exempel andra vänner som och 

familjemedlemmar som berörs då gruppen människor samlas och spelar (Berger och 

Luckmann, 1979, s. 84-86). 

Man kan säga att nyckeln till att institutioner bildas och existerar är historik, vanemönster, 

acceptans och förutsägbara roller. 
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2.2 Goffman - frontstage, backstage och det sanna jaget 

  

I Goffmans (2017) teori beskriver han begrepp som ”frontstage” och ”backstage”. Det vill 

säga de olika masker människor tar på sig beroende på vilken situation de befinner sig i, där 

det egentligen inte finns något sant jag, det finns bara olika versioner av en människa som 

alltid befinner sig i ett slags skådespel gentemot omvärlden (Goffman, 2017, s.102-103, 112-

113). Det Goffman (2017) menar med ”frontstage” och ”backstage” är att alla människor kan 

befinna sig i situationer där de mer eller mindre påverkar sfären för en annan person, både 

genom direkt och indirekt kontakt. Det vill säga att alla människor som rör sig i samhället 

hela tiden formar och omformar en slags fasad gentemot varandra. Personen är således 

ständigt i någon slags ”frontstage”. Detta kan bli komplext då man inte riktigt vet vem man 

påverkar, det vill säga vem man faktiskt är ”frontstage” inför och när man övergår till 

”backstage”. Goffman (2017) menar att detta går att motverka genom att sätta en 

referenspunkt som markerar för vem eller vilken situation man är ”frontstage” inför. Vilket 

innebär att man kan övergå till ”backstage” gentemot den personen eller situationen. Dock 

hamnar man alltid i ”frontstage” gentemot en annan person eller situation istället. Det är 

således mycket svårt att finna en situation som är helt och hållet ”backstage” (Goffman, 2017, 

s.97-125). Detta kan tolkas in i en klassrumsmiljö då läraren alltid har ett slags ”frontstage” 

gentemot eleverna eftersom det är läraren som många gånger påverkar elevernas skolgång. 

Man kan sätta referenspunkten på eleverna då läraren är i klassrummet och håller en lektion. 

När läraren är klar med lektionen och lämnat skolan övergår läraren till ”backstage” gentemot 

eleverna. Vidare kan man tolka Goffmans teori som att läraren befinner sig i sitt ”backstage” 

när hen planerar och formar sina lektioner, vilket läraren senare tar med sig in i sitt 

”frontstage” när hen möter eleverna. När lektionen är klar och eleverna lämnat klassrummet 

övergår läraren till sitt ”backstage” igen för att reflektera över hur lektionen har gått. Man kan 

således tolka ”frontstage” och ”backstage” som en scen där själva planeringen och 

reflektionen ligger i ”backstage” -regionen, medan ”frontstage”-regionen ligger i själva mötet 

med publiken där den bakomliggande kulissen är dold (Giddens, 2011, s.145-149). 

  

2.3 Hochschild - Deep acting, Surface acting och Emotional work 

 

Hochschild (2012) belyser balansen mellan vad man bör känna och hur man bör bete sig 

kontra vad man verkligen känner och hur man verkligen skulle vilja bete sig. Vidare belyser 

hon hur denna balans kan se ut och påverka vårt vardagliga liv, samt förändra normer och 
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beteenden både för den enskilda människan och för samhället i ett större perspektiv 

(Hochschild, 2012, s.37-43, 91-95). 

  

Hochschild (2003) menar att det kan skilja sig mycket mellan hur samhällsnormer säger att vi 

bör vara och tänka med hur vi faktiskt är och tänker inom oss. Med andra ord att man blir 

tvungen att uppvisa ett yttre skal för att inte falla ur normen och bli stigmatiserad. 

Exempelvis om jag får ett par strumpor i julklapp av min mormor som jag inte tycker om 

fortsätter jag att utåt visa en tacksamhet för julklappen. Denna tacksamhet som jag visar utåt 

är för att inte bryta den trevliga stämningen (Hochschild, 2003, s.87). Vidare menar 

Hochschild (2012) att det finns tre olika nivåer av känslor. 

  

Den första nivån av känslor som räknas som den ytligaste är ”surface acting”. Det är den 

känsla som vi tidigare beskrev gällande julklappen från mormor. Det vill säga att man visar 

upp ett trevligt yttre som inte alls behöver stämma överens med hur man verkligen känner 

inom sig. Ett slags skådespel anpassat för den specifika situationen. ”surface acting” är 

flexibelt och kan variera beroende på olika situationer man befinner sig i (Hochschild, 2012, 

s.37-38). Den andra nivån är ”deep acting”. Det är agerandet som kommer per automatik 

utifrån inövade vanemönster som personen anpassat till en återkommande situation. 

Exempelvis på en arbetsplats då mötet med människor är en viktig del av jobbet, och man 

tvingas agera på ett respektabelt sätt eftersom mötet med dessa människor är en avgörande del 

av arbetet. Arbetet i skolan är en sådan arbetsplats där läraren med tiden byggt upp ett 

vanemönster som formar agerandet av hur man är som lärare. Läraren behöver således inte 

tänka på sitt agerande längre då det växlar till ”deep acting” per automatik när läraren kliver 

in på sin arbetsplats och möter eleverna. ”deep acting” är mer konstant och visar sig mer eller 

mindre på samma sätt genom olika situationer. (Hochschild, 2012, s.38-42). Rörande den sista 

nivån inspireras Hochschild av Sigmund Freud. Det är den omedvetna känslan som är mer 

diffus. Det går att beskriva som den känsla som dyker upp utan att du vet varför eller hur du 

skall hantera den (Hochschild, 2003, s.94). Vidare menar Hochschild (2003) att det finns en 

slags medvetenhet mellan ”surface acting” och ”deep acting”, denna kallar hon ”emotional 

work”. Det innebär att man är medveten om sitt ”surface acting” och med tiden kan träna upp 

och forma sitt ”deep acting” (Hochschild, 2003, s.94-95). Låt säga att en person börjar på ett 

nytt arbete där service och möte med gäster är en huvuddel av arbetet. I början kanske hen 

känner sig lite obekväm eller ovan med att le och möta gästerna på ett specifikt sätt. Hen 

måste då hela tiden tänka på sitt agerande för att det ska bli rätt. Men vartefter hen blir 
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bekväm i arbetet och bygger upp en erfarenhet blir detta leende bemötande en självklarhet 

som hen inte ens tänker på längre, det kommer således per automatik när hen ser en gäst. 

Denna person har då genom sitt ”emotional work” gått från ”surface acting” till ”deep acting” 

i sitt möte med gästerna. En arbetsplatsbeskrivning likt denna stämmer även in på vad 

Hochschild benämner som ”Emotional labor”. Jag kommer att återkomma till det senare i 

denna del. 

En specifik variant i Hochschilds teori är det hon kallar “Emotional labor”. Det är en term hon 

använder då hon beskriver hur människor kontrollerar känslorna på sin arbetsplats. Framför 

allt serviceinriktade arbetsplatser där människor möter andra människor i syfte att förmedla 

kunskap, skapa trygghet samt bygga upp en trivselfaktor. I denna kategori hittar vi bland 

annat lärare, poliser och restaurangbiträden. Hochschild menar att personer som har ett arbete 

som kräver att man möter andra människor har tränat upp ett ”deep acting” som lämpar sig att 

använda för att dels få den andra människan att känna på ett visst sätt, dels för att behålla den 

socialt accepterade normen som råder i just den situationen (Appelrouth och Edles, 2016, s. 

576). Vi kan ta lärare som exempel. När läraren möter sina elever måste läraren uppvisa en 

trygg och stabil personlighet som ger intryck av att vilja hjälpa eleverna till en bra skolgång. 

Läraren får således inte säga vad som helst eller bete sig hur som helst, eftersom läraren skulle 

förlora förtroendet om hen visade upp en felaktig sida av sig själv som inte följer den 

accepterade normen som lärare bör förhålla sig till. “Emotional labor” benämns således som 

en typ av tränad ”deep acting” som är anpassad efter arbetsplatsen. 

 

2.4 Goffman, Hochschild, Berger, Luckmann och den Sociala kontrollen i 

skolan 

   

Man brukar säga att Goffman (2017) och Hochschilds (2012) teorier liknar varandra då de i 

stort sätt diskuterar samma sak men med två olika benämningar. Då Goffman (2017) pratar 

om ”frontstage” och ”backstage” menar han att man tar på sig olika masker som anpassar sig 

för olika situationer. Till exempel hur en lärare agerar inför sina elever i en ”frontstage” 

situation jämfört med hur samma lärare agerar utanför skolan i en ”backstage” situation. Även 

Hochschild (2003) syftar på detta när hon talar om framförallt ”surface acting” och 

”emotional work”. Det vill säga att individen delvis lär sig att hantera vilket agerande som 

personen skall ha i den situationen hen befinner sig i. Hochschild (2012) menar likt Goffman 

att individen kan växla sin mask beroende på situation, vem eller vilka hen står inför. 
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Traditionellt sätt kan man se ”surface acting” och ”deep acting” som en parallell linje med 

”frontstage” och ”backstage” då ”surface acting” berör samma område som ”frontstage”. 

Samt ”deep acting” berör samma område som ”backstage”.      

 

Läraren som har tagit på sig ett socialt ansvarsuppdrag kan då med hjälp av sitt ”emotional 

work”, som vi hittar i Hochschilds (2003) beskrivning, eller sin “frontstage mask”, som 

Goffman (2017) beskriver, för att i sin roll som lärare socialt påverka sina elever till att bli 

goda demokratiska medborgare i enlighet med Skolverkets kriterier för det svenska 

skolväsendet. Kort sagt bygger den sociala påverkan på att regeringen har utformat en skollag 

som vidare ligger till grund för en läroplan som de format tillsammans med Skolverket 

angående hur skolbarn skall fostras. Därefter är det lärarens uppgift att efterfölja skollagens 

bestämmelser som innebär att alla elever i svenska skolan skall formas till goda demokratiska 

medborgare (Riksdagen, 2010, 4§). Läraren blir således mer eller mindre tvungen att iklä sig 

rollen som förmedlare vilket innebär att läraren använder sig av vad Goffman (2017) kallar 

“masker” eller vad Hochschild (2003) beskriver som “Emotional work”. Tittar man på 

ytterligare en aspekt som presenteras av Berger och Luckmann (1979) kan man se hur olika 

lärares agerande runt skolverkets fasta bestämmelser skapar delvis en gemensam större 

institution som speglar bilden av hur den svenska skolan skall se ut, delvis en egen mindre 

institution som formas av lärarlaget på den specifika skolan. Den mindre institutionen baserar 

sig på den specifika skolans egenheter, normer och tradition.  

  

Lärare har ett socialt ansvar gentemot samhället. Detta i sig gör att läraren måste arbeta med 

sitt ”emotional work” och kunna balansera mellan rollen som lärare och rollen som 

privatperson. Läraren måste således ha en typ av fasad utåt för att behålla ett seriöst och 

förtroendeingivande intryck gentemot eleverna. I och med detta kan man tänka sig att det kan 

förekomma en konflikt mellan lärarens yrkesroll och lärarens roll som privatperson. Det vill 

säga att läraren kan komma att behöva växla mellan privata tankegångar och tankegångar i 

egenskap av lärare som i sin tur måste förhålla sig till de vanemönster och förväntningar som 

skolan som institutionen har på de lärare som arbetar där. Detta kan vara svårt att balansera då 

en lärares bakgrund och tidigare vanemönster med stor sannolikhet ligger till grund för sitt 

yrkesval och hur läraren förmedlar kunskap. Man kan således tänka sig att läraren har flera 

roller i klassrummet som den medvetet eller omedvetet måste växla emellan. En roll som 

läraren kan tänkas antas är då denne enbart iklär sig rollen som samhällsansvarig individ som 

utgår från skolans gemensamma normer, det vill säga den som utgår från läroplanen samt gör 
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det som krävs av en lärare på den specifika skolan för att forma individer till goda 

medborgare. Vidare kan antas rollen då läraren tar in egna värderingar och livserfarenheter i 

planeringen och undervisningen, vilket kan förändra bilden av vad skolan som institution är 

gentemot eleverna. Det kan tänkas att en samhällskunskapslärare hela tiden måste vara en 

blandning av lärarroll och privat roll, samt konstant kunna växla mellan dessa för att kunna 

utföra sitt arbete på ett meningsfullt vis. Detta både för att vara till lags för eleverna och för att 

följa den specifika skolans normer och arbetssätt då ämnet samhällskunskap skall läras ut. 

Goffmans (2017) teori om ”frontstage”, ”backstage”, Hochschilds teori om ”surface acting” 

och ”deep acting”, samt Bergers och Luckmanns teori om hur institutioner formas av 

gemensamma normer, traditioner och ageranden passar in på denna beskrivning av hur 

lärarens situation kan se ut. Genom att använda mig av dessa teorier anser jag att man kan få 

en bra bild över hur lärares yrkessituation kan se ut både gällande lärarrollen, samt rollen i 

förhållande till institutionen. 

3. TIDIGARE FORSKNING 

  

Här presenteras den tidigare forskning jag använt mig av i min studie. Jag har valt att dela upp 

den tidigare forskningen i två kategorier. Den första delen handlar om skolan i samhället 

överlag, hur institutionen ter sig i samhället. Den andra delen handlar specifikt om lärarens 

situation och praktik inom föregående område.  

 

3.1 Institutionen i samhället 

 

I den tidigare forskningen som jag har tittat på har jag kunnat identifiera två saker som 

påverkar hur institutionen ter sig i samhället. Den första är hur skolans framställning som 

institution har förändrats över tid i och med övergången mellan statligt centraliserat skola till 

en mer marknadsorienterad decentraliserad skola. Det andra är den uteblivna förändringen 

inom institutionen skolan, samt hur den förväntas leva upp till samhällets krav på samma sätt 

då som nu. Med detta som bakgrund kan man få en förståelse för hur och varför skolan som 

institution både kan se olika ut från skola till skola men ändå vara en beständig förutsägbar 

social enhet i samhället trots sina olikheter. 

 

Om vi börjar med den del av skolan som inte har förändrats nämnvärt över tid. Stefan 

Anderson (2010) pratar om två sätt att beskriva skolan som institution i detta läge. Man kan se 
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skolan som den fysiska byggnad och struktur som den faktiskt är och har. Det vill säga hur 

skolbyggnaden är utformad, man förväntar sig en skolgård, man har en bild över hur 

skolpersonalen är organiserad, man vet ungefär vilka problem som finns på en skola och hur 

man upplever att skolan tar hand om sina elever (Andersson, 2010, s.131). Vidare menar han 

att man kan se skolan ur ett uppdragsperspektiv. Det vill säga att man förväntar sig att lärarna 

har sin profession och undervisar i linje med vad vi tycker rimligt i takt med hur behoven i 

samhället ser ut, samt att skolan är uppdelad ämnesvis och i årskurser, vilket vi finner normalt 

(Andersson, 2010, s.131). Det är en således traditionell bild av skolan som mer eller mindre är 

oförändrad sedan minst hundra år tillbaka, även om strukturella förändringar har förekommit 

både gällande läroplaner och personalens arbetsuppgifter är förväntningarna och upplevelsen 

av hur skolan skall vara och agera ändå ungefär densamma. Citat från Stefan Andersson: 

”Men trots dessa förändringar så känner vi igen skolan i dess fysiska form, organisation och 

arbetsmiljö” (Andersson, 2010, s.131). 

 

Om vi går vidare och tittar på den del av skolan som faktiskt har förändrats över tid. Det vill 

säga övergången från statligt och centraliserad till marknadsorienterad och decentraliserad. 

Stefan Andersson (2010) beskriver hur skolan i Sverige var en stark offentlig aktör som 

accepterades för vad den var. Skolan som institution byggdes upp ett förbättrat statligt 

ekonomiskt läge då man satsade mycket på den offentliga välfärden. Målet var att ha en 

likvärdig skola för alla och att alla elever skulle ha samma möjligheter till en kvalitativ 

utbildning. På 80-talet började människor ifrågasätta detta sätt att styra skolan och man 

började i samband med det vilja se effektiviteten rent ekonomiskt både i välfärden och i 

skolsystemet. Man ville helt enkelt se resultat som motsvarade kostnaden för att hålla igång 

skolor, så kallat New Public Management (Andersson, 2010, s.132-133). Detta tänkande 

fortlöpte och resulterade i att skolan decentraliserades, det fria skolvalet introducerades och 

skolor började förändras till marknadsaktörer med bland annat specifika inriktningar som 

skulle locka till sig ”kunder” snarare än att vara en självklar likvärdig resurs som fanns nära 

till hands. I och med denna förändring började skolor att profilera sig och skolan som 

institution i samhället många gånger mer eller mindre liknar vinstdrivande företag. Andersson 

(2010) menar att så länge skolan kan visa på en kvalitativ undervisning som står i proportion 

med vinsterna så accepteras skolan som institution i denna form (Andersson, 2010, s.134). 

 

Erik Åmnå (2010) med flera instämmer i denna förändring. Men i deras forskning har de även 

kunnat peka på problem som uppstått i samband med att skolan som institution i samhället har 
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genomgått föregående förändring. I och med att det fria skolvalet blev verklighet i 

kombination med att skolor började profilera sig och göra ”reklam” för att locka till sig elever 

uppstod problemet med att skolan blev segregerad på ett sätt som vi tidigare inte sett. De 

elever som hade möjlighet valde skolor med ”bättre rykte” eller skolor som hade en 

profilering som matchade deras behov. Det resulterade i att vi fick institutioner i samhället 

som stämplades som ”problemskolor” där elever med invandrarbakgrund, samt elever med 

lågutbildade föräldrar var överrepresenterade. (Åmnå mfl, 2010, s.28). 

3.2 Läraren i institutionen 

 

Nu ska vi gå vidare och titta på hur lärarens roll står i relation till institutionen. I en studie från 

2011 gjord av Anders Borgen, Jörgen Johansson och Ulf Petäjä gjorde man intervjuer med ett 

antal samhällskunskapslärare där frågan kretsade kring hur de skulle beskriva demokrati, 

kunskap och värdegrund samt sätta det i relation till sin undervisning. Forskarna har då valt 

att göra en uppdelning där de först fokuserade på lärarens egna synsätt gällande ovanstående 

begrepp. Därefter gick man vidare och fokuserade på lärarens yrkesmässiga roll när hen 

undervisar demokrati, kunskap och värdegrundsfrågor. Således ville forskarna få fram en bild 

av hur väl samhällskunskapslärare utgick från sitt eget intresse och kunskaper i ämnet till att 

förmedla en givande och kvalitativ undervisning för sina elever. I studien kunde forskarna 

identifiera ett problem som innebar att lärare i samhällskunskap hade relativt svårt att beskriva 

demokrati, kunskap och värdegrund utifrån sitt egen synsätt. Forskarna beskriver att de svar 

de fick tenderade vara teoretiska och anpassade efter skolans rådande normer snarare än egna 

personliga tankar. I de fall då lärare försökte komma med mer genomtänkta och nyanserade 

svar ansåg forskarna att det var ganska vaga och någon oklara. (Borgen mfl, 2011, s. 59-60. 

Dock kunde dem finna ett par mönster i lärarnas svar. Dels att begreppen demokrati och 

värdegrund var de som lärarna hade svårast att förklara med sitt eget synsätt som 

utgångspunkt, dels att begreppet kunskap var det som lättast gick att beskriva, om än något 

varierade. Överlag tenderade lärarna att övergå till en beskrivning av sin undervisning eller 

sin erfarenhet av klassrummet istället för att beskriva sitt egna synsätt. Frågeställaren var då 

tvungen att upplysa lärarna att frågan handlade om hens egen uppfattning, inte undervisningen 

eller klassrummet i sig. Varav lärarna blev något ställda och hade som sagt svårt att beskriva 

sitt eget synsätt på demokrati, kunskap och värdegrund. (Borgen mfl, 2011, s. 46). Då detta 

var vanligt förekommande bland de intervjuade lärarna konstaterade forskarna att det finns en 

viss tendens att lärarnas yrkesroll dominerade över den personliga rollen gällande frågor om 

demokrati och värdegrund. 
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Gällande undervisningen kunde forskarna konstatera att det finns en tydlig variation i hur man 

undervisade och vad man fokuserade på i sin undervisning. De beskriver framförallt två 

kategorier av undervisningsmetod, valdemokratisk och deltagardemokratisk. Valdemokrati 

innebär att läraren lägger fokus på val och hur människor kan påverka genom att använda sin 

röst i demokratiska val. I detta ingår mycket teori angående ideologier och politiska system, 

vilket kan uppfattas som relativt smalt innehåll. Deltagardemokrati å andra sidan innebär att 

läraren lägger fokus på medborgarrättigheter och händelser mellan val. I detta ingår, förutom 

teorier angående ideologier och politiska system, hur man kan engagera sig i föreningar, 

debatter och hur samhället fungerar mellan valen. Lärare som utgår ifrån ett 

deltagardemokratiskt perspektiv kan således uppfattas ha ett bredare innehåll. Borgen mfl 

menar att lärare som har en så kallad valdemokratiskt synsätt föredrar att ha 

katederundervisning med föreläsningar, samt att skriftligt prov var dominerande i denna 

grupp (Borgen mfl, 2011, s. 86-87). Således menar forskarna att kan man se ett samband 

mellan lärarens egna synsätt på framförallt demokrati och kunskap, samt hur de förmedlar 

kunskapen.  

 

Borgen mfl beskriver att lärare i samhällskunskap tycks ha en mycket större möjlighet till 

variation i sin undervisning då läroplanen och kursmålen i samhällskunskap, så som de var 

utformade 2010, var något luddiga och gav utrymme för variation på ett sätt som gör att 

lärarna kan välja att antingen utgå till stora delar ifrån läroplanen och därmed ofta referera till 

den, eller att ha läroplanen som ett stöd i bakgrunden som man tittar på ibland, således mindre 

viktig i själva undervisningen. (Borgen mfl, 2011, s.79-81). En reflektion som forskarna hade 

angående detta var att lärare tycks hamna i en roll där de förblir närbyråkrater eftersom de 

utgår från samma läroplan och mål som regeringen har format utifrån likvärdig skola för alla, 

men ytterst är det läraren, dennes agerande och variation som formar bilden av vad skolan 

faktiskt är i praktiken (Borgen mfl, 2011, s. 99) Ytterligare en parameter var hur erfarna 

lärarna var. Borgen mfl fick svar från lärare som beskriver att de har gått från att hela tiden 

utgå ifrån läroplanen och målen, till att successivt fasa ut den och gå på egna erfarenheter och 

vanemönster vartefter läraren kände sig trygg och erfaren i rollen som lärare (Borgen mfl, 

2011, s. 71). 
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3.3 Sammanfattning av tidigare forskning och uppsatsens relevans till syfte 

och frågeställning 

 

Ovanstående avsnitt har handlat om tre saker. Det första jag beskrev var hur institutionen 

uppfattas i samhället.  Det vill säga att det är en fysisk plats där lärare, elever och utomstående 

har en viss generell bild av hur en skola ser ut och fungerar. Man vet hur den ser ut, man har 

en uppfattning om hur den är strukturerad och man har förväntningar på institutionen gällande 

kvalitativ undervisning och fostrande. Människor har således en bild framför sig hur skolan 

som institution är och fungerar. Bilden och förväntningarna är ungefär lika över tid eftersom 

man i detta läge ser på skolan som institution ur ett makroperspektiv. Dock pekar forskningen 

på att det har skett saker som förändrat institutionen. Till exempel när skolan som institution 

övergick från en centraliserad och statligt styrd skola till en decentraliserad och delvis 

marknadsstyrd skola med New Public Management tänk. Det fria skolvalet infördes och 

skolan som institution började likna vinstdrivande företag som vill ”locka till sig kunder” med 

hjälp av reklam, specialiseringar och krav på kvalité. Resultatet av denna förändring var att 

skolan blev segregerad på ett sätt vi inte sett tidigare. Men trots denna förändring står bilden 

av institutionen och hur den är uppbyggt kvar, lika så förväntningarna på hur en 

skolverksamhet är strukturerad. 

 

Det andra jag beskrev var hur samhällskunskapslärare i institutionen uppfattar sin egen syn på 

demokrati. Enligt den tidigare forskningen hade lärarna svårt att beskriva sin egen syn, därav 

blev svaren oklara och vaga när de inte fick beskriva sin undervisning och sin erfarenhet i 

skolmiljön i detta skede. Det tycktes som att de kände sig något vilsna när de uppmuntrades 

att utgå endast ifrån sig själva. 

 

Det tredje som jag beskrev var hur samhällskunskapslärare i institutionen formar sin 

undervisning. Gällande detta fick forskarna tydligare svar som gjorde att de kunde konstatera 

ett antal saker. Dels att man kan dela upp lärarna i två huvudkategorier, Valdemokrater som 

fokuserade på struktur, ideologier och politiska system. Samt Deltagardemokrater som 

fokuserade på hur man agerar som en demokratisk medborgare både i samband med val och 

mellan valen i olika former. Dels att samhällskunskapslärare har mer än i andra ämnen 

möjlighet att forma undervisningen efter sitt eget intresse och sina egna värderingar. Det 

visade sig således att variationen i undervisningen och innehållet mellan olika lärare kunde 

skilja sig åt relativt mycket helt beroende på vem läraren var. 
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Relevansen till mitt syfte och min frågeställning blir således att skolan som institution har 

genomgått förändringar som gjort att det kan skilja sig mycket åt mellan skolor, dels beroende 

på kommun, dels beroende på om skolan har en profilering eller om den är en vanlig 

traditionell skola med brett utbud. Vidare kan jag utläsa om lärarens uppfattning av skolan 

tenderar att forma undervisningen och hens val av innehåll. Slutligen bör jag kunna utläsa hur 

lärarens personliga värderingar och utryck avspeglar sig i val av undervisning och metoder. 

 

Med hjälp av mitt val av teori vill jag få en förståelse för varför lärare agerar som de gör, inte 

bara att de agerar på ett visst sätt som många gånger är omedvetet. Jag vill således få in en 

djupare bild av orsak och konsekvens i människors, i detta fall lärare, agerande. Mitt bidrag 

till forskningen är att få en sociologisk bild av hur samhällskunskapslärares agerande och roll 

ter sig då ämnet samhällskunskap är mycket levande och varierande samtidigt som det krävs 

en stor dos av intresse för att hänga med i den många gånger snabba utvecklingen. Samtidigt 

är läraren en del av en institution som kan tänkas forma eller rent av begränsa lärarens 

yrkesroll. Samt att få en bild av hur skolan som institution är format av lärarkåren, eller om 

det är lärarkåren som är formad av institutionen. 

4. METOD 

 

I detta avsnitt kommer jag först gå igenom den kvalitativa metoden jag valt, inklusive dess 

fördelar och nackdelar. Sedan beskriver jag hur urvalet har gått till då jag valt vilka skolor 

som ska innefattas i studien. Jag har begränsat mig till att endast använda mig av intervju som 

metod då detta var den mest relevanta metod då det är lärarens egen historia och egna tankar 

om arbetet som lärare jag vill höra. Detta kan jag inte få fram på annat sätt än att intervjua 

personerna i fråga eftersom jag inte känner personerna sedan innan och således inte kan 

avgöra huruvida när personerna går in i rollerna. 

4.1 Avgränsningar 

Jag ämnar avgränsa studien till gymnasiala skolor i Sverige. Vissa respondenter föredrar att 

vara anonyma, vilket jag respekterar. Uppdelningen mellan teoretiska och praktiska skolor 

kan bidra till att visa eventuella strukturella skillnader och mer bredd än jämfört med om jag 

endast skulle valt endera skoltyp. Jag har valt att inte ha med några skolor med 

specialpedagogisk inriktning i undersökningen. Gällande metodval, ämnar Jag avgränsa mig 
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till intervjuer då lärares egna tankar och erfarenheter är det som kommer gynna studien. Det 

vill säga att jag inte är ute efter specifika skolans generella standard, som skolans 

styrdokument skulle visat. 

4.4 Intervju 

 

För att kunna få en djupare insikt på det fenomen jag har valt att studera har jag använt mig 

utav kvalitativ metod, intervjuer. Genom dessa intervjuer ville jag få fram lärarnas 

erfarenheter gällande det ämne jag studerar. Vidare ämnade jag få fram hur läraren förhåller 

sig till sin uppgift som en av samhällets viktigaste byggstenar. Det vill säga hur läraren 

upplever sin roll, samt hur läraren framställer sin uppgift som samhällskunskapslärare. 

  

För att få en mer flytande och avslappnad intervju har den utförts på ett semistrukturerat sätt. 

Semistrukturerad intervju innebär att jag har en färdig intervjuguide med specifika frågor som 

kan ge svar på hur läraren arbetar och planerar samt hur mycket tyngd och tid läraren ägnar åt 

de olika politiska inriktningarna och idéerna, (se bilaga 1). Respondenten har kunnat tala fritt 

och gått utanför frågorna till viss del, då jag valt att vara flexibla i intervju. Intervjuguiden 

med frågor fungerar som en stödmall som jag förhåller mig till, samt kan återkomma till ifall 

intervjun tappar tråden och flyter iväg för mycket. Fördelen med semistrukturerad intervju är 

att respondenten får mer frihet och möjlighet att utveckla sina svar, samt eventuellt komma 

med ny information som man kan ställa relevanta följdfrågor kring i realtid. På detta sätt kan 

man få ett bredare material till sin studie, vilket då kan väcka nya tankar inför 

sammanställandet av materialet. Vidare kan en semistrukturerad intervju ge ett mer 

avslappnat intryck vilket gör att respondenten kan känna sig mer bekväm (Repstad, 2007, 

s.85-87). Nackdelen med semistrukturerad intervju är att intervjun kan vid flera tillfällen 

övergå till ett för avslappnat samtal istället vilket gör att intervjun kan tendera att tappa tråden 

som i sin tur gör att vi kan komma av oss. Vidare kan detta leda till en mängd irrelevant 

material som då kommer att ta mycket tid att gå igenom när man transkriberar intervjun. Det 

gäller för den som intervjuar att ha en bra känsla och kunna styra tillbaka samtalet till det 

planerade ämnet och intervjuguiden (Repstad, 2007, s.87). 

  

Jag valde att spela in intervjuerna för att på ett enkelt sätt kunna komma ihåg och höra vad 

som faktiskt sades. Jag kan då transkribera hela intervjun i exakt detalj om så önskas. Under 

transkriberingen valde jag att göra det detaljerat med ord och uttryck som osäkerhet, pauser 

och bekräftande ord för att jag vill vara så exakt som möjligt för att behålla känslan av 
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intervjun inför vår sammanställning. Under sammanställningen av materialet har jag valt att 

rensa bort de små detaljer som icke är ord. Jag vill således fokusera på att hitta nyckelord, 

likheter eller olikheter under sammanställningen av materialet. 

 

Intervjuerna utfördes under vårterminen 2018. I de fall läraren inte hade möjlighet att utföra 

en fysiskt närvarande intervju gavs möjlighet till en skriftlig intervju via e-post, vilket jag 

kunde använda för att komplettera mitt material. I dessa fall var transkribering överflödigt då 

läraren svarade skriftligt, sakligt och lättförståeligt från början. Fördelen med e-post är att 

respondenten kan svara och skicka tillbaka intervjun när som helst då denne har tid, samt att 

respondenten får god tid på sig att tänka och formulera svaren innan den skickas tillbaka. 

Nackdelen är dock att man tappar den personliga kontakten som kan uppvisa små detaljer i 

kroppsspråk och ton i rösten, samt att möjligheten för spontana följdfrågor begränsas 

(Denscombe, 2009, s.249). Ett par lärare valde att ha intervjun via en mailkonversation. Jag 

uppfattade att fördelarna och nackdelarna som Denscombe (2009) beskriver stämmer väl 

överens med verkligheten. Jag kände att jag tappade den nära kontakten till viss del, vilket 

medförde att intervjun blev mer statisk i sitt utförande.  

 

Frågeformuläret skickades till samtliga lärare på förhand för att de skulle få chansen att 

förbereda sig och komma med så utvecklande svar som möjligt. Det jag fann problematiskt 

var att vissa av frågorna resulterade i svar som inte riktigt kändes relevanta för målet med min 

uppsats. Exempelvis frågor som handlade om utrikespolitik i undervisningen. Vartefter min 

studie tog form blev jag tvungen att skala av delarna som handlar om det utrikespolitiska på 

grund av att studien skulle bli för bred och för ytligt snarare än avsmalnad och djupare. 

I övrigt anser jag att mina intervjuer gick bra samt att jag fick möjligheten att besöka läraren i 

dess ”hemma” miljö. Jag fick känslan av att läraren kände sig mer avslappnad då vi befann 

oss på en, för läraren, välbekant plats. Svaren kan således ha påverkats positivt tack vare det. 

(Denscombe, 2009, s.243-244). 

4.5 Bearbetning och analys av det insamlade intervjumaterialet 

 

Min kodning fokuserar på hur lärarna framställer samhällskunskap och hur de axlar sin roll 

som lärare. Kodningen gjordes på följande sätt: Jag kodade mitt material genom att hitta 

nyckelord som sedan kan användas då jag hittar likheter som kan tematiseras när jag 

sammanställer intervjuerna. Då tittade jag på frågan och sedan såg vad respondenten ansåg 
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vara viktigt och mindre viktigt. Därav kan jag jämföra lärarnas svar med varandra för att hitta 

likheter och skillnader. För att läsaren ska få en korrekt läsning som möjligt som stämmer 

överens med ursprungskällan valde jag att inte förändra respondenternas egna ord. Därför var 

jag noga med att vara neutral under kodningen och transkriberingen.  Jag kodade bara det som 

sades och lät inte mina personliga åsikter komma upp och styra kodningen. Efter kodningen 

kunde jag se att respondenterna hade flera gemensamma punkter, vilket indikerar på att jag 

har att göra med ett viktigt fenomen som kan studeras för att förstå varför det är just på detta 

vis. (Denscombe, 2009, s. 267).  

  

4.6 Metodens etik och moral 

 

Gällande forskningsetiken informerade jag lärarna om att de har möjlighet att vara anonyma. 

Jag skickade ut informationsbrevet till lärarna som förklarade att de kommer att vara 

anonyma. Även innan jag startade vår intervju frågade jag om lärarna ville vara anonyma eller 

inte. Därefter förklarade jag för dem att vår uppsats kommer att publiceras och att de gärna får 

ta del av den när den är klar. Två av de sex lärare som vi frågade sa att de inte behövde vara 

anonyma. Vidare frågade jag alla lärare en extra gång om lov innan jag började intervjua dem. 

Vi ansåg att det var viktigt att ha deras samtycke om att publicera resultatet (Denscombe, 

2009, s. 197). Jag var även tydliga med syftet av våra frågor under intervjun, det vill säga att 

jag inte var ute efter deras personliga åsikter, endast deras upplevelser och hur de format sin 

roll som lärare utifrån detta. 

4.7 Urval av respondenter 

 

De skolor som medverkar i denna studie är svenska gymnasieskolor i Stockholmsområdet och 

Uppsala. Av totalt sju skolor är tre praktiska med inriktning på specifik yrkesutbildning, samt 

fyra teoretiska med mer traditionella inriktningar inklusive estetiska program. Urvalet gick till 

på följande sätt. Först sökte jag på gymnasieskolor i Stockholm på Internet. Jag fick en lista 

med 60 skolor och utav dessa skolor formades en mer begränsad kontaktlista med 25 skolor 

som jag ansåg passande för min studie då jag sökte stor variation av skolor. Valet hamnade på 

en blandning av teoretiska och praktiska skolor. Därefter gjorde jag på samma vis då jag sökte 

skolor i Uppsala. Listan med sökträffar som jag utgick ifrån i Uppsala var 23 gymnasieskolor. 

Utav dessa 23 skolor valde jag att skicka en förfrågan till 20 skolor.  Den sista delen i mitt 

urval blev således slumpmässig då jag inte har möjlighet att styra över vilka som svarar, samt 
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vilka som har tid att ställa upp på intervju. Mitt mål var att intervjua så många som möjligt 

inom ramen för den begränsade tiden jag ämnar arbeta med denna uppsats. Vartefter jag fick 

svar från de skolor som jag skickade förfrågan till kunde jag forma en serie intervjuer som 

täcker upp syftet med studien. Jag valde att skicka förfrågningar till ett stort antal skolor för 

att Jag måste ha med i beräkningen att svar kommer att utebli från en del av skolorna. 

Eftersom det är skolor med olika inriktningar tyckte jag att det var rimligt att anta att 

undervisningen varierar mellan dessa skolor. Min förväntan var att de yrkespraktiska skolorna 

kommer att ha mer fokus på infrastruktur medan den mer traditionella teoretiska 

gymnasieskolorna kanske tar upp delar av politiken som rör det mesta.  

 

 

 Teoretisk 

inriktning 

Praktisk 

inriktning 

Både teoretisk 

och praktisk 

inriktning 

Total 

Stockholm 1 2 1 4 

Uppsala 1 1 1 3 

Total 2 3 2  

 

Figur 1. Denna tabell visar fördelningen bland lärarna på de skolor i de olika städerna. Den visar hur många av 

lärarna som arbetar på en skola med teoretisk inriktning respektive praktisk inriktning, eller både teoretisk och 

praktisk i de olika städerna. 

 

Eftersom denna studie kommer att ha en sociologisk prägel har jag valt att endast intervjua 

samhällskunskapslärare då dessa lärare kan ställas inför tydligare dilemman inom 

samhällskunskapen. Jag valde att skicka e-post till samtliga samhällskunskapslärare på de 

utvalda skolorna, vilket kunde variera från en till fem lärare per skola beroende på hur stor 

skolan var. Om lärarna inte hade en e-postadress på skolans hemsida skrev jag till rektorn 

eller till receptionen för att kunna få kontakt med samhällskunskapslärarna. Den slutgiltiga 

summan av lärare som var villiga att ställa upp på intervjuer hamnade på sju intervjuer, varav 

tre var via e-post. Detta på grund av att dessa tre lärare inte hade möjlighet att träffas fysiskt. 

 

4.8 Lärarna 
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Jag fick sju intervjuer med olika samhällskunskapslärare. Jag utförde fyra intervjuer på 

respektive lärares arbetsplats, resterande tre intervjuer utfördes via e-post. Fem av de lärare 

jag intervjuade ville vara anonyma och därför har jag gett dessa lärare andra namn. I övrigt 

stämmer deras information med verkligheten. Nedan följer en kort beskrivning av de olika 

respondenterna:  

- “Kim” är lärare på en praktisk skola, hon har varit lärare i 19 år.  

- “Alex” är lärare på en praktisk/teoretisk skola och har varit lärare i 39 år, hon är i 

slutet av sin karriär.  

- “Robert” är lärare på en teoretisk skola och har varit lärare i 11 år 

- “Max” är lärare på en teoretisk skola och har varit lärare 20 år.  

- “Robin” är lärare på en teoretisk skola och har varit lärare i åtta år.  

- ”Linus” är lärare på en praktisk skola och har varit lärare i ett år, hon är dock inte en 

examinerad lärare ännu.  

- ”Jessika” har varit lärare i fem år och arbetar på en praktisk skola. 

 

5. RESULTAT 

 

Här nedan kommer jag att presentera en sammanfattning av de intervjuer jag utförde. Det vill 

säga jag har plockat ut det som är relevant för min studie och gjort en sammanfattning av de 

svar jag fick från mina respondenter. Detta presenterar jag genom att dela upp och tematisera 

de olika frågorna för att sedan placera in sammanfattningen av intervjuerna i det tema som jag 

ansåg passade bäst. 

 

5.1 Lärarens roll i klassrummet 

 

Här kommer jag att presentera resultat från de intervjuer som jag anser handlar om hur läraren 

tar sig an sin roll i klassrummet.  

 

Från de intervjuer jag utförde såg jag en viss likhet bland lärarnas engagemang. Läraren vid 

namn Kim har dock svar som skiljer sig något från de övriga lärarnas svar. Kim kände att 

engagemanget har sjunkit övertid då digitaliseringen har blivit större. Medan de flesta av de 

andra respondenterna ansåg att deras engagemang har växt med tiden jämfört med när de var 

nya på fältet. Deras fokus har också ändrats, då de i början tänkte på andra saker och med 
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tiden har de lärt sig vad de ska fokusera på i klassrummet. Lärarna har således blivit mer säkra 

på sig själva över tid och vet vad som fungerar i klassrummet.  

 

Som exempel kan vi ta Linus som har arbetat som lärare i ett år. Hen menar att engagemanget 

är högre nu än i början av sin anställning. När Linus var ny som lärare kändes det mer 

förvirrande. Nu efter lite erfarenhet kan hen fokusera mer på att vara en lärare och därmed 

lättare veta vad rollen innebär. Ett annat exempel är Max som säger följande: 

 

Tycker det är ungefär samma, men kanske engagerad på ett annat sätt. I början la jag 

nog mer energi på att vara en ”populär” lärare som kunde skämta och vara lite skön. Det 

handlade nog om osäkerhet inför sin egen förmåga och kompetens. Idag vet jag att det 

jag gör funkar och behöver inte tänka lika mycket på det, även om jag så klart försöker 

ha en bra relation med eleverna. Känner dock fortfarande ett lika starkt engagemang för 

mina ämnen och mina elever. 

  

När det gäller hur dessa lärare tänker på hur de utstrålar engagemang, var detta något de flesta 

lärare faktiskt tänkte på. Två av respondenterna sade under intervjun att de hade något slags 

bakgrund inom drama. Linus berättade att hen hade bakgrund som dramapedagog medan Kim 

hade tagit stand-up kurser som hen kan plocka fram för att få elevernas uppmärksamhet. 

 

Lärarna var överens om att deras engagemang är något de har i bakhuvudet när de undervisar. 

En av lärarnas svar stack ut från övriga lärare gällande olika roller. Max svarade med att säga 

att hen är sig själv, annars blir det lätt teater om man inte är den man är som person. 

  

Jag tror lätt att det blir teater ifall man försöker vara på ett sätt som man inte är, så jag är 

den jag är. Med tiden har man lärt sig att det funkar, vilket skapar ett självförtroende 

som jag tror eleverna märker av. 

  

Jag såg även i intervjuerna att lärarna hade en roll där de skulle fostra eleverna till att bli 

demokratiska medborgare. I vissa intervjuer framgick det mer än i andra. Alex som är lärare 

på ett praktiskt gymnasium menar att hen använder sig av något som hen kallar för 

demokratifostran, och som hela tiden ligger i bakhuvudet när hen gör sina planeringar. Hen 

vill att eleverna ska bli demokratiska medborgare som är vaksamma mot partier som 

förespråkar en ideologi som går emot den demokratiska ideologin.  
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Jessika tänker på ett liknande sätt, det hen dock trycker mest på är att eleverna ska gå och 

rösta, av den anledningen att en röst är viktig för en själv och samhället i stort. Vidare menar 

hen att i de fall då man inte går och röstar kan det fortfarande ge konsekvenser i framtiden för 

samhället, då valet att inte rösta även är ett ställningstagande.  

 

Linus nämner att hen har tagit på sig en “storasyster” roll då hen är relativt ung. Genom att ta 

sig an denna roll känner hen att man kan ta upp ämnen som är ganska tunga, och på ett lättare 

sätt förmedla detta. Linus säger också att på grund av sin unga ålder kan hen skoja med 

eleverna på ett sätt som kan leda till att det skapas en slags tävling i klassrummet där eleverna 

vill överträffa hen. 

  

Genomgående kunde jag se att dessa lärare försöker hålla sig så neutrala som möjligt när de 

undervisar. Dock menar vissa lärare att de är medvetna om att de kan lysa igenom utan att de 

direkt avslöjar sin politiska ståndpunkt. Linus berättar att hen trycker mycket på att lära 

eleverna om demokrati, mänskliga rättigheter samt att stå upp för de svaga och utsatta. Detta 

har medfört att hen allt oftare blir kallad “PK-maffia” av eleverna. Däremot menade Jessika 

att hen försöker undvika att avslöja sin politiska syn till en början tills dess att hen känt av sin 

elevgrupp. Därefter kan hen göra ett medvetet val att eventuellt avslöja sig. Hen menade att i 

vissa elevgrupper lämpar det sig bättre än andra då vissa elevgrupper kan ha en tendens att 

utnyttja det till sin fördel, genom att till exempel forma skolarbeten så att de passar in på hens 

politiska syn med förhoppning att få ett bättre betyg. Detta sätt att utnyttja läraren vill Jessika 

undvika.  

 

Liknande förhållningssätt kunde jag se hos Max som menar att hen först och främst går in 

med inställningen att vara neutral och objektiv, samtidigt läser hen av elevgruppen för att 

tolka och förstå om man kan avvika från neutraliteten något. Andra lärare menar att de 

försöker att vara neutrala och objektiva, men att det är svårt att svara på hur pass mycket det 

faktiskt påverkar undervisningen. 

 

5.2 Hur läraren prioriterar i sin undervisning. 
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När lärarna planerar undervisning går det att se i materialet att de utgår från demokrati i 

termer av att belysa vikten av att rösta och förstå vad ideologier och dess ytterligheter innebär 

för samhället. Lärarna bygger sedan vidare runt omkring detta och tar in andra aspekter till 

det. Till exempel gör Alex på följande sätt att hon talar om de olika ideologierna och går 

tillbaka i tiden, då hon har historia som andra ämne, där hon talar om grogrunden till dessa 

ideologier. På liknande sätt gör Linus när hon talar om dessa olika ideologier istället för att 

tala om de olika partierna i sig. På detta sätt anser hon att eleverna lär sig bäst och kan då 

placera in de olika partierna på den politiska-skalan och de får en uppfattning om varför de 

olika partierna står för sin sak. Lärarna var också överens om att källkritik var en viktig faktor 

att ta upp under till exempel ett valår då det har kommit fler högerextrema partier, samt att 

sociala medier har utvecklats till en lättillgänglig plattform för opinionsbildning och påhittade 

nyheter. Max nämner i intervjun att mediekonsumtionen som lärarna använder idag inte är 

densamma som eleverna använder idag, han menar att eleverna använder sig av digitala 

verktyg och att de kan nå informationen mycket snabbare. Han säger att han försöker hålla sig 

uppdaterad med medierapporteringen. Alex berättar att hon stötte på Nordiska 

motståndsrörelsen när de demonstrerade. Efter att hon hade stött på denna grupp lade hon till 

ett nytt moment i samhällskunskapen. Hennes elever fick nu granska dessa högerextrema 

partier och till hjälp använde de sig av bland annat Expo när de granskade dessa partier och 

deras agenda. 

  

Jag snubblade på dom själv i höstas. Helt oförberett, jag blir alldeles förskräckt att dom 

bara stod där och fanns där. Tyckte det var väldigt jobbigt. Så dom har vi tagit, där tog 

vi och bröt in och ändrade i samhällskunskapen. Så i år tog jag för första gången.. fick 

dom studera dom här olika nazistiska grupperingarna som vi har i samhället. Och då 

finns expo.se den här tidskriften känner ni till. Dom har en hemsida med väldigt bra 

lärarmaterial så då fick dom granska varsin utav dom här av grupperna och se deras 

partier och agenda 

  

Kim har också använt sig av Expo. Till skillnad från Alex valde Kim att bjuda in Expo till 

skolan, där de informerade om högerextremismen. Vidare berättar Kim att de inför valet 2018 

hade en valdag i skolan där ungdomspartier som är representerade i riksdagen bjudits in till en 

debatt, även Sverigedemokraterna var inbjudna. Kim berättar att debatten kom att handla om 

skola, arbete och bostad, hon valde dessa ämnen för att undvika att debatten skulle handla om 

invandringspolitik. Lärare och elever arbetade tillsammans för att ta hand om dessa partier. 
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Dagen avslutades med att eleverna fick rösta och ha en valvaka. Kim nämner att demokratiska 

värdegrunden och människans lika värde är det de utgick ifrån under denna dag. Jessika likt 

Kim försökte planera in ett skolval där eleverna får möta representanter från de olika 

partierna. Dock var sannolikheten för detta väldigt liten då skolan hon arbetar på är liten och 

hon vill att alla partier ska vara representerade för att få en så nyanserad bild som möjligt. När 

det gäller besök till riksdagen och liknande var det en ganska stor spridning bland lärarna. 

Vissa lärare tyckte att riksdagen är ett jättebra besök, men dessa skolor var samtidigt de skolor 

som låg i Stockholm och har därför nära till riksdagen. De andra skolorna som låg i Uppsala 

hade inte samma möjlighet att besöka riksdagen och lärarna menade att det handlade mest om 

tidsbrist och att man måste få tillstånd från elevernas föräldrar om att de ska få åka till 

Stockholm för att besöka riksdagen. Istället försöker dessa samhällskunskapslärare att 

anordna debatter i skolan eller i närliggande lokaler. 

 

6. ANALYS 

 

I det följande avser jag att analysera det ovan presenterade resultatet med den teori och 

tidigare forskning som jag presenterade inledningsvis i uppsatsen.  

6.1 Lärarnas samhällsansvar möjliggör institutionellt djupagerande 

 

Jag kan således se att lärarna tar på sig en mycket viktig roll i sitt sociala samhällsansvar, 

samt brinner mycket för att människor skall forma en förståelse för sin vardag och hur 

människor kan förbättra både för sig själv och för andra. Lärarna kan således hela tiden ha 

sina egna erfarenheter och upplevelser som en slags referenspunkt då de vill förbättra 

förståelsen hos andra. Exempelvis vad läraren själv tycker är viktigt att fokusera på när man 

lär ut ideologier och demokrati. Vissa lärare fokuserar på vikten av att rösta, andra lägger 

fokus på ideologiernas grunder snarare än politiska partier, vilket tycks grunda sig i lärarnas 

egna värderingar och prioriteringar. I och med detta anser jag att man kan se hur lärarna 

använder sitt ”deep acting” för att på längre sikt skapa en social kontroll som stämmer 

överens med samhällsnormer och Skolverkets riktlinjer och således forma en institution. Alla 

lärare fokuserar på att lära ut demokrati, men i olika former kan man säga. Dock ser jag att det 

kan uppstå konfliktytor mellan hur lärarnas inövade vanemönster inte helt stämmer överens 

med de förväntningar som institutionen har på dem. Exempelvis hur en del lärare förändrar 

sitt engagemang i takt med hur förutsättningarna i institutionen förändras. Detta är dock inget 



29 
 

ämnesspecifikt då det handlar mer om institutionen som helhet än om ämnet och 

undervisningsmaterialet i sig. 

 

Majoriteten av lärarna tyckte att deras engagemang i klassrummet hade fått ett tydligare fokus 

och ökad flexibilitet. Jag anser att detta indikerar på att det skett en övergång från vad 

Hocshchild benämner som ”Surface acting” till det hon benämner som ”deep acting” i takt 

med att läraren känner sig bekväm i sin yrkesroll, och därmed känner att de även kan vara mer 

flexibla i sin undervisning. Det kan även vara så att lärare har format nya inövade 

vanemönster som i sin tur anpassats efter institutionens rådande normer. Vilket gör att lärare 

kan känna sig mer bekväm i sin roll. Såsom Jessika till exempel då hen menar att hen kan ta 

upp mer “onödig” fakta. Jag finner att lärarens engagemang är en viktig faktor till hur dessa 

individer axlar rollen som lärare då jag anser att desto större engagemang man har desto mer 

motiverad är man som lärare och vill elevernas bästa. Vilket ökar chanserna till att eleverna 

tar till sig informationen och engagerar sig i sin utbildning. Det kan även vara så att elever 

som har en engagerad lärare och intressant undervisning tenderar att se läraren som en 

förebild inför kommande steg i livet. Jag fann dock en risk med att engagemanget förändras 

över tid. Förvisso kan det vara bra att engagemanget ökar hos läraren, men om engagemanget 

minskar då det hamnar i osynk med vad skolan som institution förväntar sig kan det skapa en 

oönskad distans mellan lärare och elever. Kim som har varit lärare i 19 år anser att hens 

engagemang har blivit sämre på senare år. Hen beskriver att en stor anledning till det är för att 

det har skett en förändring i institutionen då hen upplever att det inte finns några tydliga regler 

kring hur skolan ska hantera digitaliseringen, framförallt mobiltelefoner under lektionstid. 

Detta visar på en konflikt som uppstår då vanemönster i institutionen förändrats på ett sätt 

som inte stämmer överens med hur Kims personliga åsikter och vanemönster se ut. Jag fick 

uppfattningen att Kim var något less på sitt jobb på grund av denna förändring. Bland övriga 

lärare uppfattade jag inte några sådana mönster.  

 

6.2 Varierat fokus, skapar varierade lärarroller  

 

Gällande syn på demokrati och värdegrundsfrågor ansåg jag att de lärare som intervjuades 

hade en genomgående likartad syn på demokrati och värdegrundsfrågor. Däremot skiljde sig 

lärarnas sätt att undervisa åt. Alex hade till exempel tagit in Nordiska motståndsrörelsen i sin 

undervisning efter hon hade stött på dem. Därav har hennes undervisning styrts av hennes 

eget intresse gällande vikten av att värna om demokrati och politik. Detta kan jag koppla till 
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Goffmans (2017) teori om ”frontstage” och ”backstage”. Det vill säga att om man sätter 

eleverna som referenspunkt så ligger Alex privata upplevelse i ”backstage” till grund för hur 

hon formade lektionen inför sitt “Frontstage” med eleverna. 

Vidare ser jag att Linus intresse för olika ideologier speglade av sig på hennes undervisning, 

då hon säger att hon väljer att tala om olika ideologier istället för partierna enskilt. Även här 

kan man se att rollen som privatperson, ”backstage”, lyser igenom i sin roll som 

lärare,”frontstage”. I både Alex och Linus fall kan man se att de på ett medvetet sätt kunde 

blanda och växla mellan den privata rollen, och yrkesrollen för att få en meningsfull och 

aktuell lektion i enlighet med skolan som institution. Ser man det på ett horisontellt plan kan 

man tänka sig att de växlar mellan “Frontstage”, ”backstage” och de olika masker så som 

Goffman (2017) beskriver det. Men ser man det på ett vertikalt synsätt kan man tänka sig att 

de är medvetna om sitt ”emotional work” såsom Hochschild (2003) beskriver det, där de kan 

växla mellan den ytliga lärarrollen ”surface acting” och den djupare rollen med privata inslag 

som mer liknar ”deep acting”.  Jag såg att undervisningen kommer att präglas av lärarnas eget 

intresse för ämnet och vad de anser är viktigt att belysa. Jag anser att det är en självklarhet att 

lärarnas varierande intresse kommer att styra hur eleverna uppfattar undervisning då vi alla är 

olika som individer. Dock kunde jag se att även om lärarna anpassar undervisningen efter vad 

de själva anser är viktigt finns tydliga indikationer på att de anpassar sig till institutionens 

normer och därav följer läroplanen. Exempelvis i frågan om högerextremism. Lärarens 

uppdrag i enlighet med skolan som institution är ju att forma demokratiska fungerande 

individer. Då är det mycket viktigt att upplysa om ideologiernas ytterligheter. Jag uppfattade 

dock inte detta hos alla lärare som jag intervjuade. Några av lärarna hade en relativt tydlig 

strategi hur de skulle hantera detta ämne utan att bli för känslig och riskera att bryta sin 

neutralitet. Andra lärare nämnde det inte alls. Det uppstår således en konflikt mellan vad 

lärare skulle vilja lära ut och säga om saken och hur lärare bör förhålla sig neutral i enlighet 

med den demokratiska utgångspunkten som lärare bör ha för att hålla sig inom institutionens 

gränser så att säga. Dock kan man göra en skillnad mellan den extrema yttern och 

Sverigedemokraterna. Lärare hade mycket lättare för att prata om den framförallt den 

högerextrema yttern och bryta sin neutralitet jämfört med hur de skulle diskutera angående 

Sverigedemokraterna. Jag skulle säga att den största konflikten mellan lärare och institutionen 

ligger i hur man skall förhålla sig och prata om Sverigedemokraterna eftersom 

Sverigedemokraterna är ett demokratiskt folkvalt parti i riksdagen.    
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Då Linus berättar att hon brukar ta på sig en ”storasysterroll” för att trigga igång en 

tävlingsinriktad stämning i klassrummet finner jag ett exempel på att Linus tar på sig en viss 

roll för att få eleverna att bli aktiverade. Här finner jag ett exempel på Goffmans (2017) teori 

om de olika maskerna då Linus växlar mellan lärarrollen och “systerrollen” för att få eleverna 

att bli aktiva och utmana läraren till diskussion. Det jag även finner intressant är att Linus 

också nämner att det är viktigt att kunna visa sig mänsklig, att som lärare kunna erkänna att 

man inte vet. Jag som blivande lärare tycker att det är väldigt viktigt att kunna erkänna för 

sina elever att man inte kan allt. Genom att göra det anser jag att eleverna kan få mod att 

öppna upp sig mer i klassrummet då de blir bekväma med att läraren är öppen för misstag. 

Man kan se detta som en ytterligare roll som läraren kan växla mellan i enlighet med 

Goffmans (2017) teori om de olika maskerna, även om själva lärarrollen är det primära så 

finner man växlingar inom den rollen då eleverna kan få en ny rollbild av läraren som står 

framför dem. 

Gällande lärarnas aktiva år som lärare fann jag att det stämmer väl överens med vad Borgen 

mfl beskriver. De lärare som hade längst erfarenhet i yrket kändes mer säkra och bekväma 

med sin roll som lärare, samt att rollen anpassats och ”satt sig” med tiden och således gav mer 

utrymme för att ta ut svängarna en aning. Huruvida jag kan klassa lärarna som val eller 

deltagardemokrater tycks det finnas en övervägande del deltagardemokrater då de flesta lärare 

tycks försöka lära ut vikten av att vara medveten om samhället, samhällsfrågor och delvis 

aktiv mer än bara kring valet.  

6.3 Lärarens roller, institutionens form & social kontroll 

 

När det gäller social kontroll överlag kan jag se att alla lärare mer eller mindre betonar vikten 

av att skapa demokratiska medborgare som respekterar de mänskliga rättigheterna. Detta är 

således en grundstomme i samhällskunskapen och samhället i stort då individer formas till att 

anpassa sig efter den rådande sociala samhällsnormen. I skolan kan denna anpassning vara en 

del av utformningen av skolan som institution.  Läraren kan således ta upp och diskutera i 

stort sett vad som helst i syfte att nå målet som institutionen format. Alla lärare betonar vikten 

av att kunna argumentera och diskutera och menar att det är en viktig del i undervisningen. 

Jag uppfattade att detta kom väldigt naturligt när lärarna berättade om sitt intresse för ämnet 

och eleverna. När jag ser på lärarnas sätt att prata engagerat, deras rörelsemönster och 

ansiktsuttryck kunde jag uppfatta att det de berättade var något som kom från hjärtat, med 

andra ord inte något som bara var inläst från läroplanen. Det är således mycket troligt att de 
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valt ämnet samhällskunskap för att de byggt upp ett intresse utifrån de egna erfarenheterna 

och upplevelser de haft i livet. Om man jämför med hur Hochschilds (2003) ”deep acting” 

och Goffmans (2017) ett sant “jag” är beskrivet så anser jag att känslan de förmedlade kom 

djupt inifrån hos läraren. Samtidigt menar Goffman (2017) att det faktiskt inte finns något 

sant “jag”, vilket gör att det blir något diffust. Var går egentligen gränsen mellan ”deep 

acting” och ett eventuellt sant “jag”? I och med att läraren har valt att undervisa i ämnet 

samhällskunskap på grund av sitt eget intresse kan man vid första anblick tänka att det bör 

finnas ett sant “jag” trots allt. Dock vid närmare eftertanke menade lärarna att de valt ämnet 

utifrån ett intresse de byggt upp genom livserfarenheter. Därav tolkar jag det som att 

uppfostran och erfarenheter genom livet formar en typ av ”deep acting” hos människor, i detta 

fall hos lärarna. Jag menar på att det i sig indikerar på att alla människor är formbara och 

omformbara beroende på yttre omständigheter. Detta stärker Goffmans teori om att det sanna 

jaget inte existerar, att människor i själva verket bara formas utefter yttre omständigheter. De 

lärare vi har intervjuat kanske inte alls hade valt läraryrket om hens livserfarenheter hade sett 

helt annorlunda ut. 

  

Tittar vi närmare på Hochschilds (2003) teori angående ”surface acting”, ”deep acting” och 

”emotional work” i samband med hur personerna iklär sig rollen som lärare kan man se att det 

råder en balansgång mellan hur läraren agerar under lektionstid. Flera lärare menar att de 

krävs att man har en förmåga att kunna läsa av elevgruppen för att kunna förstå hur man som 

lärare skall agera för att dels få med eleverna i undervisningen, dels för att inte bli för 

personlig vid fel tillfälle. Två av lärarna hade ett tydligare verktyg för detta. Den ena av dem 

var dramapedagog i grunden, vilket gör att hon med lätthet kan gå in i en roll om situationen 

kräver det. Den andra har valt att ta stand-up kurser för att med erfarenheten från kursen 

kunna ta fram humor för att lättare fånga elevernas uppmärksamhet. En tredje lärare 

förklarade att hon ofta avvaktar och läser av elevgruppen så att hon förstår vilken nivå hon 

skall placera sig på, det vill säga hur personlig hon kan vara i sin lärarroll. Detta kopplar jag 

till Hochschild (2003) då vi kan se att lärarna är väl medvetna om sitt ”emotional work”, det 

vill säga att de är medvetna om hur de kan balansera mellan sitt ”surface acting” och sitt 

”deep acting” beroende på situationen. Vidare kan vi tolka av dessa intervjuer att läraryrket 

hela tiden handlar om att visa upp en fasad som gör att eleverna blir engagerade och nyfikna 

på ämnet och på så vis upprätthålla normerna som förväntas av skolan som institution. Alla 

lärare förklarade att utstrålning och vikten av att kunna visa sig engagerad är en viktig del i att 

få med sig eleverna i undervisningen. Vilket bekräftar Goffmans (2017) teori om ”frontstage” 
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och att man alltid har en mask som är anpassad för situationen. I detta fall en väldigt 

medveten mask. Vidare kan vi dra paralleller mellan Goffmans (2017) ”frontstage” och 

Hochschilds (2003) ”emotional work” då lärarrollen tycks bygga på flera medvetna masker 

som läraren kan skifta mellan beroende på situation, vilken känsla läraren har inför 

elevgruppen samt vilka förväntningar skolan som institution har på läraren. 

  

En lärare som stack ut var Max. Han nämner att när han är lärare går han inte in i någon 

speciell roll, han menar att gränsen mellan lärarrollen och hans personlighet inte bör existera. 

Han försöker vara sig själv oavsett om han är i skolan i egenskap av lärare eller om han är ute 

och går på sin fritid. Vidare menar han att det känns olustigt att behöva spela teater i sin roll 

på skolan. Utifrån våra teorier går det han säger emot det hela. Om han är den han är har Max 

ingen speciell “hemmaroll” vilket avviker från Goffmans (2017) teori om de olika maskerna. 

Jag anser dock att han behöver gå in i en speciell roll som lärare för att kunna få eleverna att 

förstå situationen, att klassrummet är scenen och att Max är läraren som har “kontroll” över 

situationen då. Även om han säger att han är sig själv finns det fortfarande en roll som han 

som lärare behöver gå in i för att eleverna ska kunna förstå vad som pågår i klassrummet.  

Hos de flesta lärare såg jag att det fanns en tydlig roll de gick in i. Eftersom intervjun med 

Max utfördes via e-post fanns det inte heller möjlighet för oss att ställa följdfrågor kring detta, 

inte heller fanns det utrymme för att höra hans röst eller läsa av hans ansiktsuttryck. Men om 

jag utgår från materialet jag har med Max anser jag att det strider mot Goffmans (2017) teori 

om att man alltid har en mask och därav anpassar sig till de olika situationerna som uppstår. 

Jag kan tänka mig att Max nödvändigtvis inte tänker på att han går in i en speciell roll utan det 

faller in i honom automatiskt. Vidare kan jag tänka mig att lärare för samhällskunskap och 

SO-ämnen till viss del måste brottas med ett större dilemma då samhällskunskap och övriga 

SO-ämnen involverar olika ideologier, religioner och levnadssätt som läraren privat kanske 

står långt ifrån. Det gäller då som lärare att sortera bort privata tankar och åsikter för att kunna 

gå in i rollen som en objektiv lärare i enlighet med institutionen och skolverkets utformning 

av läroplanen. I dessa fall kan vi tänka oss att pendeln mellan ”surface acting” och ”deep 

acting” arbetar för fullt för att inte undervisningen skall bli för mycket vinklad åt något håll. 

Jag anser att detta i så fall skulle bidra till att förlora Skolverkets syfte att skapa demokratiska 

medborgare. 
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7. DISKUSSION 

 

Jag kommer i detta kapitel diskutera fördelar och nackdelar kring det insamlade materialet, 

samt det material jag utgått ifrån gällande tidigare forskning och teori. 

7.1 Teorin och begreppen 

Gällande teorin och de begrepp som innefattas i teorin fann jag det något rörigt att förstå. Det 

krävdes mycket tid, arbete och tankeverksamhet för att bena ut vad framförallt begreppen 

innebär enligt tolkningen av Goffman och Hochschild. Vidare krävdes gediget arbete och 

tankeverksamhet för att kunna använda det som verktyg i min studie då jag utvecklar min 

tolkning av materialet. Det som var svårt att tydliggöra i studien var att begreppen frontstage, 

backstage, surface acting och deep acting endast är ett verktyg för att förklara växlingen i de 

olika situationerna och tolkningen av agerandet i den situationen.  

Det jag har kommit fram till gällande tolkningen är att Goffmans teori om ”frontstage”, 

backstage” handlar om det sociala samhället i stort medan Hochschilds teori om ”Surface 

acting, ”deep acting” handlar mer specifikt om yrkesrollen. Samt att dessa två begrepp går 

parallellt med varandra. Det vill säga, gällande det sociala samhället, att man alltid befinner 

sig i någon form av ”frontstage” gentemot människor i omgivningen. Den enda gången man 

helt och hållet är i ”backstage” är då man är helt själv. Därför måste man sätta en 

referenspunkt på vem eller vad man är ”frontstage” inför. Jag valde att sätta eleverna som 

referenspunkten och att klassrummet då är scenen där ”fronstage” utspelar sig. Lika så 

gällande ”surface acting”, ”deep acting”. Det vill säga att när man befinner sig i sitt, vad 

Goffman menar är ”frontstage” eller ”backstage” beroende på var man väljer att sätta 

referenspunkten, växlar man omedvetet eller medvetet mellan ytligt agerande eller 

djupagerande i sin yrkesroll. Jag anser att det är rimligt att en lärare växlar mellan ytligt 

agerande och djupt agerande i både sin ”fronstageroll” och ”backstageroll” för att dels kunna 

vara nyanserad och professionell i sitt möte med eleverna, dels för att planera och samla 

undervisningsmaterial inför mötet med eleverna.  

När jag samlat in materialet och gått igenom det finner jag att flera av lärarna agerar och 

väljer hur de ska framföra både sig själva och sitt undervisningsmaterial inför eleverna. Vissa 

saker har de valt bort för att de blir för personligt laddat, andra saker har de lagt till för att 
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nyansera undervisningen och samtidigt nå målet att skolan skall vara en institution som skall 

verka mot att fostra demokratiska medborgare. Jag anser att jag fick ett bra material som 

kunde visa på att det är nödvändigt att vara medveten om hur man framställer sig och sitt 

undervisningsmaterial när man är lärare. 

Begreppet som innefattar formandet av institutioner är något lättare att förstå.  

För att göra en övergripande beskrivning över hur jag uppfattar att kombinationen mellan 

lärarens roller, undervisning, skolans regler och normer ser ut har jag format en tankekarta 

som beskriver hur en institution kan formas och se olika ut för olika lärare. Se figur 2. I 

grunden har Sveriges riksdag utformat lagar i kombination med att det råder en viss 

”oskriven” samhällsnorm. Med utgångspunkt från detta har skolverket tagit fram vad de anser 

är lämpliga regler, normer och läroplaner för att forma en modell för svensk skola. I nästa steg 

finner man de enskilda skolorna och hur de formar institutioner utifrån skolverkets regler och 

normer. Här ser jag att det kan uppstå vissa skillnader mellan tillexempel de olika 

profileringarna som skolor kan välja att ha. Med andra ord finns det grundläggande normer 

och regler, men samtidigt en variation i hur skolan framställs för eleverna. Det näst sista 

steget i min tankekarta är de olika lärarna på respektive skola. Då de olika lärarna troligtvis 

anammar arbetsplatsens normer och regler skapas en egen variant av institution på varje 

skola. Därefter kan varje klassrumssituation forma synen på vad institutionen är då läraren 

med sin ”fronstage roll” möter eleverna. Det sista steget, som även binder ihop i min 

tankekarta, är att lärarens undervisning och påverkan på eleverna återgår till att forma 

samhällets gemensamma rådande normer. 

 

En sammanfattning av min tankekarta är att det är mycket sannolikt att institutionen skapas i 

främst tre steg. 1. Ett lands lagar, regler och normer, 2. Skolverkets regler och normer, 3. De 

enskilda skolornas regler, normer och profilering. Därefter hur de olika lärarna för fram sin 

undervisning och hur de ter sig i mötet med eleverna.  
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Figur 2. Min tankekarta över hur jag ser på att en institution formas i tre steg. 1. Ett lands lagar 

och regler. 2. Skolverkets regler. 3. De olika skolornas regler och profilering. Och slutligen hur 

olika lärare ter sig olika inför mötet med eleverna. Samhällets rådande normer formas utifrån 

alla tre steg. 

Ser man på en lärarkår på skolan så är det inte helt främmande att tänka sig att lärare dels vill 

sina elever sitt bästa med hjälp av sin undervisning. Samtidigt är det otroligt viktigt att 

förhålla sig till de normer, lagar och regler som regeringen satt upp tillsammans med 

skolverket, samt de vanemönster och normer som är någorlunda unik för varje skola. 

Förhoppningsvis jobbar man kvar på skolan för att man accepterar dessa vanemönster och 

normer tillräckligt mycket för att stanna kvar. De intryck jag fick från mina respondenter var 

att de överlag tycks trivas med sin arbetsplats inklusive dess vanemönster och normer. En av 

respondenterna tycks vara mycket mer tveksam till vad lärarrollen har kommit att bli för hen. 

Dock fick jag intrycket att det mer handlade om mötet med eleverna snarare än skolan som 

institution. 
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Jag har som tidigare nämnts gjort en uppdelning mellan skolorna där jag å ena sidan har 

traditionella teoretiska skolor, å andra sidan praktiska yrkesskolor. Samt att vissa skolor hade 

en profilering som var ämnad att locka till sig elever med det specifika intresset. Jag kunde 

dock inte finna någon större skillnad mellan dessa olika typer av skolor då lärarnas olika 

variationer i undervisningen tycks ha mer med lärarens personlighet och tidigare inlärda 

vanemönster att göra snarare än institutionens egenskaper. Jag anser att det är mycket svårt att 

se om variationen i själva verket beror på den specifika institutionens normer och attityd, eller 

om det är läraren själv i första hand. Det är mycket troligt att det i själva verket är en 

blandning av båda. Vilket på sätt och vis bekräftar bilden av att olika skolor kan se olika ut 

oavsett om det är praktiska, teoretiska eller profilerade. 

 

7.2 Den tidigare forskningen 

 

Gällande den tidigare forskningen anser jag det rimligt att göra uppdelningar likt den 

uppdelningen som beskrivits. Institutionen kan ses i två perspektiv. Makronivå som visar på 

det övergripande perspektivet hur människor generellt föreställer sig hur skolan ser ut och är 

formad. Den bygger på skolans fysiska form och vilka förväntningar människor har på skolan. 

Går man in djupare och tittar in i skolan och hur den faktiskt ser ut hamnar vi på en 

Mikronivå. Den bygger på hur lärarna på skolan agerar i sina yrkesroller och således bygger 

upp ett vanebildande mönster som formar skolans ”personliga prägel” på institutionen. Sätter 

man ihop miko och makronivån får man den sanna bilden av hur varje enskild skola är en 

egen institution som följer de generella rådande regler och normer som samhället har, 

samtidigt som institutionen blir relativt unik för varje skola då alla lärare tillsammans med 

hjälp av skolans regler och normer bildar en slags atmosfär av sina vanemönster som är unik 

för just den skolan. Detta i sin tur gör att det är mycket troligt att lärarna anpassar sina roller 

och sin undervisning något för att upprätthålla den rådande normen på den skola de jobbar. 

Detta är dock något som jag inte kunde bekräfta fullt ut i mitt material då det skulle krävas att 

jag intervjuade hela lärarkårer på samma skola för att kunna hitta likheter och skillnader som 

kunde visa på en sådan bild. 

I den tidigare forskningen kunde vi läsa att lärare med stor osäkerhet beskriver sin personliga 

syn på demokrati och värdefrågor. Dem tenderade att falla tillbaka till att beskriva hur de 

undervisar i detta. I mina intervjuer fann jag samma tendenser även om vissa personliga 

åsikter och tankar beskrevs. Det i sig kan vara en bekräftelse på att lärarna till stor del är 
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formad av sin yrkesroll och hur de framställer sin undervisning, vilket i sig bidrar till att 

forma eller upprätthålla de vanemönster som finns på institutionen de arbetar på. 

 

8. SLUTSATS 

 

Utifrån mina intervjuer kan jag se att det råder viss variation mellan lärare. Utgår man från 

Goffman och Hochschilds teorier om vad vi i en samlad benämning kan kalla roller kan vi se 

att det råder viss variation i hur de olika lärarna hanterar denna växling, om den 

överhuvudtaget existerar i deras yrkesutförande som Alex vill mena. I detta kan jag se att det 

redan här råder en skiljaktighet i hur man kan tänkas uppfatta skolan som institution, till 

exempel då Linus ibland har en mer avslappnad attityd och framställer sig själv som jobbig 

”storasyster”. Lägger man dessutom till aspekten att jag har studerat olika skolor med olika 

inriktningar i olika kommuner kan jag tänka mig att det råder ytterligare skillnader i hur 

skolan framställs olika för olika elever. Detta gör att Bergers och Luckmanns teori stärks 

gällande hur en, i detta fall, skolas regler och normer formar olika institutioner beroende på 

vem man frågar. I och med att lärarna tycks ligga på lite olika nivåer i både engagemanget, i 

undervisningen och själva mötet med eleverna i stort, samt att de har olika varianter på vad 

man tar upp i sin undervisning kan man se att bilden av skolan som institution kan se väldigt 

olika ut, trots att de utgår från samma grundidéer som skolverket har format. Det vill säga om 

man frågar till exempel elever från de olika klasserna vad skolan är för något skulle man 

troligtvis få en mängd olika svar beroende på vilken undervisning de har haft och vem de har 

haft som lärare. Utifrån detta kan jag se att lärare kan ha format några olika institutioner som 

utgår från samma grundläggande lagar, regler och normer. Återigen kan vi se att Berger och 

Luckmanns teori stärks gällande hur olika institutioner kan se olika ut trots att de utgår från 

samma grundläggande ”trögflytande” form. Se figur 4. 

Huruvida undervisningen anpassades av de rådande normer och vanemönster som 

institutioner har fann jag det mindre troligt överlag då det fanns både likheter och olikheter 

mellan lärarna oberoende av var de arbetar. Alla lärare utgår från samma övergripande 

läroplan, normer och regler, men med viss variation som jag uppfattade baserades mer på 

personlighet än institutionen skolan. Det jag kunde se dock var att det tycks finnas olika 

föreställningar om hur lärare förväntade sig att institutionen var samt vilken roll lärare 

förväntades anta. Flera lärare tog in aktuella politiska händelser i undervisningen genom att 

låta eleverna föra fram vilket ämne som skall diskuteras och bearbetas. Medan andra lärare 
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fokuserade på grundläggande och övergripande inslag som följer planeringen, eller 

åtminstone ligger nära planeringen. Läraren tvingas då brottas med dilemmat där planeringen, 

kunskapskraven och neutraliteten står på ena sidan, och de personliga känslorna kring till 

exempel Sverigedemokraterna eller Donald Trump står på andra sidan. Läraren kan då hamna 

i en situation där de personliga känslorna tar över och då blottar sin politiska ståndpunkt för 

eleverna fast hen egentligen inte vill avslöja den eftersom det kan gå i strid med hur skolan 

som institution förväntar sig att läraren ska agera. Dock har jag fått fram i mitt material att 

vissa lärare har en viss grad av självsäkerhet då de medvetet läser av elevgruppen under en tid 

för att se om man eventuellt kan bryta sin neutralitet, eller rent av avslöjar sin ståndpunkt på 

en gång för att hen vill vara ärlig med eleverna redan från början så att hen slipper ta den 

diskussionen senare. Det vill säga att det finns lärare som har format verktyg på förhand för 

att hantera dilemmat mellan det personliga och förväntningarna från institutionen. 

 

 

Figur 4. Alla lärare på respektive skola utgår från samma grund av normer, regler och profilering 

men på grund av att de är olika personligheter med olika bakgrund och olika sätt att hantera sina 

roller och sin undervisning finner vi ytterligare variation, vilket gör att det i slutänden kan vara 

så att skolan som institution kan se väldigt olika ut för olika elever. 

 

Gällande lärarens roll i klassrummet kan jag se att de flesta lärare använde sig av en 

blandning mellan rollen som lärare och personliga värderingar. Jag kunde se att lärarna var 

mycket medvetna om hur de skulle växla samt anpassa rollerna mellan att bara vara lärare och 
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när de skulle ta in personliga värderingar. Det tycks hela tiden pendla beroende på situation 

och vilken typ av elevgrupp läraren står inför. I vissa lägen tycks det vara lättare än andra att 

låta personliga värderingar eller åsikter lysa igenom. Jag kunde således se att lärarens 

bakgrund och personliga värderingar, intresse och livserfarenheter spelar en stor roll och var 

en viktig faktor till att läraren valt att undervisa i ämnet samhällskunskap. Vidare kunde jag se 

att det faller sig naturligt för lärarna att forma eleverna till upplysta demokratiska medborgare 

i enlighet med läroplanen. De låter per automatik eleverna diskutera och tänka fritt kring hur 

partier presenterar sig och hur de stämmer överens med de ideologier och statsskick som finns 

i världen. Alla lärare var mycket noga med att låta eleverna ta del av information utifrån flera 

ideologiska perspektiv, samtidigt som de belyser vikten av att vara källkritisk oavsett om 

källan kommer från höger- eller vänsterorienterade sidor. Oavsett hur mycket av lärarnas 

personliga värderingar eller den rena lärarrollen, som endast följer läroplanen, vägde tyngst så 

kan vi se att det finns ett tydligt mål med vad dessa lärare gjorde för att nå det målet, och det 

målet var att fostra eleverna till att bli demokratiska medborgare. Känslohanteringen får 

således en stor betydelse då det gör att läraren formar en undervisning som är både aktuell och 

kan skapa diskussion som i sin tur bidrar till både lärande och social kompetens 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

  

Allmänt 

● Hur länge har du varit lärare? 

● Vad för ämnen har du? 

● Varför valde du dessa ämnen? 

● Tror du att ditt val av ditt andra ämne (inte samhällskunskap) påverkar hur du 

planerar/utför din undervisning i samhällskunskap? 

● Tror du att du är mer engagerad nu än vad du var när du var en nyexaminerad lärare? 

● Tänker du på hur du utstrålar engagemang och på din självsäkerhet/sätt att prata för att 

få dina elever engagerade och intresserade? 

  

Samhällskunskap/Didaktiskt 

● När ni planerar era samhällskunskapslektioner, utgår då ni från er skolas profilering? 

Till exempel om ni är en byggskola, försöker ni se saker utifrån en byggares ögon då? 

● Vad anser ni är viktigt att tala om när det är valår? 

● Hur förbereder ni ett sådant moment? 

● Utrikespolitik, får det någon plats under detta moment? 

● Anser du att man bör lägga lika mycket tid på utrikespolitik som inrikespolitik? 

● Tror du att era resurser påverkar ditt val av hur du kommer att undervisa? Till 

exempel, besök till riksdagen (ekonomiska resurser). Eller om ni väljer att köra Power 

Point eller på tavlan. 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
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● I och med att social media har blivit en enorm plattform för desinformation, 

trollkonton och liknande inför politiska val. Bör skolan lägga ännu mer vikt på att lära 

elever om källkritik och hur man kan identifiera dessa problem? 

● Tror du att din politiska syn påverkar din undervisning? 

● Finns det saker du skulle vilja ta upp men ditt yrke hindrar från att göra det? (vi vill 

inte ha svar på dina åsikter utan mer OM det är så) 

  

  

  

 

 


