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Abstrakt 
 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar lärarstudenters 
val till lärarprogrammet samt att undersöka om det fortfarande finns någon sorts kall till yrket. 
En anledning till detta syfte är att läraryrkets status har sjunkit och att media oftast ensidigt 
rapporterar om de problem och missförhållanden som råder i skolor och på lärarutbildningar. 
Undersökningsmaterialet utgörs av en enkätundersökning som genomförts bland lärarstuden-
ter som gått en termin på lärarprogrammet vid en högskola i Mellansverige. Sammanlagt har 
111 personer besvarat enkäten. Resultatet visar att det fortfarande finns kall-tankar i lärarstu-
denternas motiv. De flesta angav motiv som var inriktade mot att arbeta med och fostra barn, 
dvs. klientfokuserade. Kvinnorna angav i högre grad än männen de motiv som hörde till kal-
let. Ett annat vanligt motiv var att utbildningen var personligt utvecklande. Tidigare lärare 
som studenterna hade haft påverkade deras val till en stor del. Lärarstudenterna trodde att de 
som färdiga lärare ibland både kommer att hoppa över egna raster och gå till arbetet trots att 
de känner sig sjuka om det gynnar eleverna. Männen var mer villiga till detta än kvinnorna. 
Även ur detta beteende kan kall-tankar utläsas. 
 
 
 
Nyckelord: lärare, lärarstudenter, kall, profession, yrkesval. 
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1. Inledning  
 
Ingen sträcker längre på ryggen när de får syn på läraren, som man gjorde på 1800-talet. Lära-
ren ses inte längre som någon speciell person i samhället och respekten för läraren som offen-
tlig person har minskat. Läraryrkets status har sjunkit drastiskt under 1900-talet och läraryrket 
är idag ett relativt lågavlönat yrke med tanke på den långa högskoleutbildningen. Det är ett 
kvinnodominerat yrke som enligt många bär med sig en ryggsäck med kalltankar, vilket kan-
ske ses som anledning till allmänhetens syn på yrket. Samtidigt är det ett yrke som inte liknar 
något annat. Det finns värden i läraryrket som ger en djup tillfredsställelse. Exempelvis att få 
arbeta med unga människor i utveckling, att själv få utvecklas både vad gäller nya kunskaper 
och som människa samt att ha ett varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Skolan och 
lärarutbildningen är trots detta ständigt utsatta för kritisk granskning och diskussion. Många 
vill tycka till om hur skolan borde vara. De samtal och diskussioner som förs handlar främst 
om en rad problem och massmedia rapporterar om lärares bristande kompetens, om elevernas 
bristande kunskaper, om bristen på ordning och om lärarutbildningens bristande forsknings-
anknytning. Mot bakgrund av detta kan man fråga sig vad det är som får personer att välja 
detta yrke som är så utsatt i den allmänna opinionen?  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med denna undersökning är att ta reda på vilka faktorer det är som påverkar lärar-
studenters val till lärarprogrammet samt att undersöka om det fortfarande finns någon sorts 
kall till yrket. De övergripande frågeställningarna är: 
 
- Varför väljer man att läsa till lärare? 
- Finns det något i motiven som kan liknas vid ett kall? 
- Om ja, vilken roll spelar i sådana fall detta kall? 
- Vilken skillnad är det mellan könen vad gäller motiven och den eventuella kalltanken? 
- Vilka konsekvenser kan det eventuella kallet få för läraren i praktiken? 
 
1.2 Begreppet kall 
 
För att på bästa sätt tillgodogöra sig undersökningen bör en kort definition av begreppet kall 
göras redan här i inledningen.  
 
Enligt Nationalencyklopedin definieras ordet kall som en verksamhet som uppfattas som livs-
uppgift, särskilt om yrken som antas ha högre syften. Som exempel på kall-yrken nämns präst, 
sjuksköterska och lärare.1 Kallet förklaras även som en uppgift som är ålagd av högre makter 
och därför uppfattas som mycket viktig.2  
 
I Svenska Akademiens ordlista förklaras ordet med synonymer som t.ex. livsuppgift, livsvärv, 
livsgärning och livsställning. Även här lyfts det fram att det innefattar att man anses/tror sig 
kallad av en högre makt. Ord som ”hängivenhet” och ”uppoffring o.d., i motsats till andra 
yrken” kopplas även till kallet.3

 
Norstedts uppslagsbok från 2003 förklarar kall så här: ” i kristen mening inbjudan till Guds 
rike el. anvisning att tjäna nästan.”4

 
1 Längre fram i undersökningen kommer en mer detaljerad bild av hur kallet ser ut för dessa tre yrkesgrupper att    
   presenteras. 
2 Hämtat från http://www.ne.se 2006-11-15 
3 Hämtat från http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 2006-11-15 
4 Norstedts uppslagsbok (2003) s. 607, under ”kallelse”. 
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Utifrån dessa förklaringar framkommer det att ett yrke med ett kall anses ha högre syften än 
att bara vara ett vanligt arbete. De antyder även att det innehåller ett tjänande av den man ar-
betar med, vilket kan innebära ett uppoffrande av egna egoistiska behov. I denna undersök-
ning använder jag dock inte begreppet kall utifrån det religiösa perspektivet som anges i för-
klaringarna ovan. Begreppet kommer dessutom att förtydligas och fördjupas ytterligare längre 
fram i undersökningen, då utifrån olika forskares tolkningar av begreppet. 
 
1.3 Tillvägagångssätt 
 
1.3.1 Varför enkät? 
 
När man ska välja vilken metod eller teknik som kan vara lämplig att använda i en undersök-
ning måste man naturligtvis välja den teknik som man bäst anser kunna ge svar på frågeställ-
ningarna. Eftersom mitt syfte riktas mot en större grupp människor, ”lärarstudenter”, har jag 
valt att använda mig av en enkätundersökning. Jag anser att jag genom att få ett så stort data-
material som möjligt bättre kan se mönster och utifrån dessa få svar på mina frågeställningar. 
Detta att nå många informanter framhålls som en av fördelarna med enkätundersökningar, till 
skillnad från intervjuer.5 Flera av de forskningsrapporter som jag tagit del av och kommer att 
använda mig av i min undersökning har också använt sig av enkätundersökningar och jag an-
ser att det är lättare att göra jämförelser mot den tidigare forskningen om man använder sam-
ma teknik. 
 
Forskning brukar ofta indelas i två olika inriktningar; kvantitativt och kvalitativt inriktad 
forskning. Beteckningarna beskriver främst på vilket sätt man väljer att generera, bearbeta och 
analysera den information man har samlat in. Den kvantitativt inriktade forskningen innebär 
mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder. Den vanli-
gaste metoden för insamling av kvantitativ information är genom enkätundersökningar. Den 
kvalitativt inriktade forskningen är lämplig när man vill få mer kunskap och förståelse för 
människors erfarenheter, upplevelser och attityder. Teknikerna man använder sig av här är 
t.ex. kvalitativa intervjuer och tolkande analyser.6

 
Jag anser att metoden jag använt är främst av kvantitativ karaktär, när det gäller hur sifferma-
terialet har behandlats, men även av kvalitativ eftersom jag utifrån resultatet tolkat och dragit 
slutsatser.  
 
1.3.2 Undersökningsgruppen 
 
Jag har valt att genomföra enkätundersökningen bland lärarstudenter som är i början av sin 
utbildning. Anledningen till detta är att deras tankar kring motiven till yrkesvalet inte ska ha 
påverkats alltför mycket genom innehållet i kurser under utbildningen eller under praktikperi-
oderna. Jag genomförde därför enkätundersökningen bland studenter som var i slutet på sin 
första termin på lärarprogrammet vid en högskola i Mellansverige. Det är 173 studenter som 
är inskrivna på programmet och av dessa har 112 valt att besvara enkäten. Av dessa är det en 
som glömt att fylla i kön därför räknas denna bort. Kvar blir då 111 enkäter, 71 kvinnor och 
40 män, vilket ger en svarsfrekvens på 64 %. 
 
 
 

 
5 Ejlertsson Göran (2005), s. 11. 
6 Patel Runa, Davidsson Bo (2003), s. 14. 
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1.3.3 Enkätundersökningens trovärdighet 
 
De problem som kan uppkomma i samband med enkätundersökningar har att göra med bort-
fall, missuppfattningar och säkerheten i svaren. När det gäller bortfall brukar man skilja på 
externa och interna bortfall. Ett externt bortfall innebär att en person i urvalet vägrar eller inte 
har möjlighet att medverka i undersökningen. Interna bortfall är när enstaka frågor är obesva-
rade.7 Enkätundersökningen presenterades för den tänkta undersökningsgruppen vid två olika 
tillfällen då halva kursen var samlad åt gången. Det är dock osäkert om alla 173 som är in-
skrivna på programmet var närvarande då undersökningen presenterades, men eftersom anta-
let besvarade enkäter är så stort anser jag inte att bortfallet påverkat resultatet i någon större 
mening. Det finns även ett minimalt internt bortfall på enstaka frågor,8 men inte heller detta 
bedömer jag ha påverkat resultatet av undersökningen. 
 
Eftersom att det inte går att fråga den som gjort enkäten om det är något man inte förstår, bru-
kar även detta ses som ett problem med enkätundersökningar till skillnad från intervjuer.9 För 
att undvika detta problem fanns jag tillgänglig i samma rum där de flesta gjorde sina enkäter. 
De hade då möjlighet att ställa frågor om det var några oklarheter. Det var endast enstaka per-
soner som tog med enkäten och fyllde i den i ett annat rum. 
 
När det gäller säkerheten i en undersökning måste man veta att man verkligen undersöker det 
man avser att undersöka, dvs. att man har god validitet, samt att man gör det på ett tillförlitligt 
sätt, dvs. att man har god reliabilitet. Dessa två begrepp står i ett förhållande till varandra där 
fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet. När det gäller validiteten är 
det en process som sträcker sig ända från det teoretiska fältet till de enskilda frågorna. För att 
säkerställa innehållsvaliditeten är det en fördel att ha en god överblick över teorier som berör 
undersökningen.10 Eftersom jag genomförde enkätundersökningen relativt sent i arbetet med 
mitt examensarbete innebar det att jag var väl påläst i ämnets forskningsfält innan jag gjorde 
enkäten. Detta anser jag kan höja validiteten i denna undersökning. Delar av enkäten är även 
tagna från annan forskning,11 vilket också säkerställer innehållsvaliditeten. När det gäller till-
förlitligheten, reliabiliteten, föreslås i handböcker att man bör göra en pilotstudie där man 
provar enkäten på en grupp som motsvarar den tänkta för att sedan kunna justera eventuella 
formuleringar, antal svarsalternativ etc.12  Jag gjorde en provenkät på en mindre grupp och 
ändrade några detaljer i enkäten utifrån deras synpunkter. Jag tror att detta bidrog till att det 
endast blev ett mycket litet internt bortfall och att enkäten därför kan ses som reliabel. 
 
Då jag endast har en liten erfarenhet av att formulera enkätfrågor kan kanske vissa frågor 
kunnat vara formulerade på ett bättre sätt och därmed gett tydligare och mer uttömmande svar 
på mina frågeställningar. En ytterligare aspekt som man bör ha med då man bedömer tillförlit-
ligheten på en enkätundersökning är att man aldrig kan veta om informanterna är helt ärliga 
och sanningsenliga då de fyller i sina svar. 
 
1.3.4 Enkätens utformning  
 
Jag har tidigare nämnt att delar av enkäten13 är hämtad från andra undersökningar. Detta gäll-
er fråga 1 och 8 som är hämtade från en enkätundersökning gjord av Anders Blank och Hans 

 
7 Ejlertsson Göran (2005), s. 25. 
8 Jag kommer att redovisa detta bortfall närmare i resultatredovisningen. 
9 Ejlertsson Göran (2005), s. 12. 
10 Patel Runa, Davidsson Bo (2003), s. 100. 
11 Presenterar detta närmare under rubriken 1.3.4 Enkätens utformning. 
12 Patel Runa, Davidsson Bo (2003), s. 102. 
13 Se enkäten, Bilaga 1. 



      
8

  
  
 

                                                          

  

Palmqvist vilken finns presenterad i boken Vilken man vill bli lärare?!14 Den undersökningen 
riktar sig endast till män och därför formulerades en fråga om (eg. ett påstående) i min under-
sökning eftersom den riktar sig till både kvinnor och män. Påståendet lyder i original: ”Som 
man är det lättare att avancera inom skolvärlden”. I denna undersökning står det i stället: ”Det 
är lätt att avancera inom skolvärlden”.  
 
Frågorna 1-3 är direkt kopplade till undersökningens första frågeställning om varför man väl-
jer att läsa till lärare. 
 
Frågorna 4-7 berör synen på lärarens arbetsbelastning och till vilken grad han/hon är beredd 
att låta eleverna komma före lärarens egna behov. Detta anknyter till definitionen av kall som 
getts ovan när det gäller t.ex. ”uppoffring” och ”att tjäna nästan”. Ur detta kan därför eventu-
ella kall-tankar utläsas. 
 
Fråga 8 består av nitton påståenden som svarar på frågan: ”Varför sökte du till Lärarutbild-
ningen?”. Informanten får värdera påståendena utifrån fyra svarsalternativ. Förutom att få svar 
på ovan nämnda fråga hoppas jag även kunna urskilja tre olika kategorier av motiv. Dessa tre 
är; en antydan till kall, synen på yrket som en profession samt ”individuella och gruppegois-
tiska intressen” som motiv till läraryrket. Jag preciserar detta närmare i resultatredovisningen. 
 
När man gör en enkät kan man välja att ha färdiga svarsalternativ eller att låta informanten 
skriva svaren på frågorna med egna ord. Detta kallas för olika grad av standardisering, dvs. 
hur mycket ansvar som lämnas till informanten när det gäller frågornas utformning och inbör-
des ordning, och strukturering, tolkningsfriheten hos informanten.15 Eftersom att denna enkät 
är utformad med färdiga svarsalternativ kan man säga att den har en hög grad av standardise-
ring och strukturering. Detta är lämpligast då man avser att göra en kvantitativ analys av re-
sultatet, vilket jag ska göra. På fråga 6 och 7 ges även tillfälle att, om man önskar, motivera 
det svarsalternativ man fyllt i med egna ord. En risk med enkätundersökningar är att infor-
manten lätt fyller i mittalternativet bland svarsalternativen om det är ett udda antal svarsalter-
nativ. Detta kallas ”centraltendensen”.16 För att undvika detta har jag valt att ha två eller fyra 
svarsalternativ på frågorna. 
 
1.3.5 Genomförande och forskningsetiska överväganden 
 
Efter att ha kontaktat ansvarig lärare på lärarutbildningen där informanterna gick fick jag till-
låtelse att komma och personligen informera om undersökningen. Jag informerade både om 
vad undersökningen handlade om samt poängterade att enkäten var anonym och frivillig. Det-
ta blev extra tydligt i och med att studenterna själva valde om de ville hämta en enkät eller 
inte. Enkäterna fanns i aulan där vi var samlade. Jag informerade även om var de kunde få ta 
del av den färdiga undersökningen. Denna ovanstående information fick informanterna även 
skriftligt, då jag skrivit detta på enkäten.17  
 
Enkäterna fylldes sedan i och lämnades i en kartong utanför aulan. På detta sätt säkrades ano-
nymiteten ytterligare. De kunde även välja att lämna enkäten i min handledares lärarfack, vil-
ket gjordes av tre studenter. 
 
 
 
 

 
14 Blank Anders, Palmqvist Hans (1998), ss. 162-164. 
15 Patel Runa, Davidsson Bo (2003), s. 71. 
16 Patel Runa, Davidsson Bo (2003), s. 77. 
17 Se enkäten, Bilaga 1. 



      
9

  
  
 

                                                          

  

2. Tidigare forskning 
 
Jag kommer nedan att presentera delar av fyra olika forskares undersökningar, resultat och 
synpunkter som på olika sätt är relevanta för denna undersökning.  
 
En ny studie från Arbetslivsinstitutet, Villkor i arbete med människor,18 bygger på en enkät-
undersökning som delats ut till tolv vanliga yrkesgrupper19, med syftet att undersöka upple-
velsen av den psykosociala arbetsmiljön i respektive yrke. Samtliga yrken är inom den offent-
liga sektorn som arbetar direkt med klienter. Studien presenteras i form av en antologi där nio 
olika forskare undersökt olika aspekter utifrån det stora insamlade materialet. Eva Månsson 
har bl.a. tittat närmare på vilka skäl informanterna hade för sina yrkesval. Det fanns sju alter-
nativ att välja bland; att få ett tryggt arbete, att det inte finns något annat att välja på, att det 
gavs möjlighet till utveckling, att försörja sig, av ren slump, att få ett variationsrikt arbete och 
att få hjälpa/vårda/utbilda andra människor. Samtliga yrkesgrupper hade främst angett de två 
sista argumenten som skäl för yrkesvalet. Något som överraskade i resultatet var att lärarna 
och vårdarbetarna var de som i högst andel hade valt sitt yrke för att försörja sig.20  
 
Forskaren Mats Greiff har utifrån samma enkätundersökning analyserat yrkeskulturerna bland 
fem av de tolv yrkesgrupperna; läkare, tandläkare, sjuksköterskor, förskollärare och poliser. 
Han har undersökt om yrkena ses som ett kall eller en profession och vad det är som skapar 
dessa yrkeskulturer. För att få fram detta har Greiff undersökt enkätmaterialet i fyra steg. 
Först motivet till yrkesvalet och varför man valt att stanna kvar i yrket. Det andra steget berör 
synen på och relationen till klienterna i det dagliga arbetet. Det tredje visar på i vilken ut-
sträckning de finner motivation och mening i arbetet och slutligen undersöktes om de an-
ställda upplevde ett ”korstryck” mellan arbetsköpare/regelverk och klienternas behov. Greiff 
konstaterar i sin undersökning att synen på arbetet som ett kall eller som en profession beror 
på vilket kön som dominerar yrket. Traditionen där man ser jobbet som ett kall lever i större 
utsträckning kvar i de kvinnodominerade yrkena (sjuksköterskor och förskollärare), medan 
man i yrkena där männen är i majoritet oftare har uppfattningen att jobbet är en profession 
(läkare och tandläkare). Inom sjuksköterske- och förskolläraryrket ses också ett tydligt möns-
ter som visar att kvinnorna i högre grad än männen framhåller detta kall. Greiff menar att kall-
tankens kvarlevande i dessa yrkeskulturer även kan ha betydelse för hur de upplever sin ar-
betssituation. Vissa tendenser i undersökningen visar att det finns risker att de anställda ham-
nar i ett för starkt tryck mellan arbetsgivare och klienter (patienter och barn). Eftersom de 
utifrån kall-tanken har klientens bästa för ögonen kan krav på effektivisering och ekonomiska 
nedskärningar innebära att de upplever sig otillräckliga i sitt arbete. Det framkommer att i 
yrkena med en kall-kultur är klientarbetet en viktigare motivationsfaktor än i professions-
grupperna. Läkare är det yrke som främst har en professionskultur. Detta märks bl.a. utifrån 
att en större andel markerat yrkesvalet utifrån att det är välavlönat. Bland poliserna verkade 
varken kall-tanke eller professionssträvanden vara centrala element i yrkeskulturen.21   
 
En annan forskare som mer inriktar sig mot lärare är Evelyn Säll som presenterar sin under-
sökning i avhandlingen Lärarrollens olika skepnader; estradör, regissör och illuminatör.22 
Den behandlar blivande lärares föreställningar om lärarrollen och hur dessa förändras under 
tiden i utbildningen och efter yrkesdebuten. Säll menar att lärarstudenten redan innan denne 
påbörjar sin lärarutbildning har föreställningar om vad läraryrket innebär, vilka har betydelse 

 
18 Petersson Harry, m.fl. (2006).  
19 Enkätundersökningen är gjord bland sjuksköterskor, vårdarbetare, läkare, lärare, förskollärare, 

 arbetsförmedlare, försäkringshandläggare, socialsekreterare, tandhygienister, tandsköterskor, tandläkare och 
 poliser. Totalt innefattar undersökningen 5789 enkäter. 

20 Månsson Eva (2006), s. 47. 
21 Greiff Mats (2006), ss. 111-192. 
22 Säll Evelyn (2000). 
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för både motiven till deras yrkesval och för deras fortsatta utveckling i lärarrollen. Dessa före-
ställningar kommer framförallt ifrån den egna långa erfarenheten av skola och undervisning, 
då ur ett elevperspektiv. Detta gäller både positiva och negativa erfarenheter. De olika moti-
ven till yrkesvalet som kommer fram i undersökningen är hur deras egen uppväxt varit och 
hur relationen mellan barn och vuxen sett ut i barndomen. Samtliga intervjuade i undersök-
ningen framhöll också att de tyckte om barn och de ansåg sig ha god förmåga att få kontakt 
med dem. De menade att de inre belöningar som mötet med barn och ungdomar kan ge, och 
vetskapen om att man kan få betyda något för dem var viktiga anledningar till yrkesvalet. De 
framhöll även vikten att ha en hjälpande attityd. Yttre belöningar som t.ex. lön tycks spela 
mindre roll för yrkesvalet. Det framkom även att det är viktigt hur läraren som person är och 
hur dennes personlighet och attityder till livet i stort ser ut.23     
 
Sälls kvalitativa studie omfattar fjorton individer. Genom dagboksanteckningar och intervjuer 
har hon följt samma individer från början av lärarutbildningen ut i yrkeslivet. Genom en ana-
lys av materialet kan tre olika skepnader av lärarrollen urskiljas; läraren som estradör, regissör 
och illuminatör.24 Estradören har en karismatisk utstrålning och framför sitt budskap på ett 
intresseväckande sätt och den egna personen är här ett viktigt instrument i undervisningen. 
Regissören leder iscensättandet och styr spelet i klassrummet. I hans roll ligger även att pla-
nera, övervaka ordningen och skapa stämning i klassrummet. Illuminatören sätter varje enskilt 
barn eller elevgruppens behov i fokus, inlärningsmässigt, socialt och emotionellt. Säll kon-
staterar att i det stora flertalet fall sker en förändring i de blivande lärarnas föreställningar 
över tid. Det gäller främst föreställningen om läraren i regissörsrollen vilken ökar, men det 
gör även rollen som illuminatör. Föreställningen om estradörsrollen är ganska liten och den 
minskar något över tid. Sammanfattningsvis menar hon att lärarstudenterna, framförallt efter 
en tid i yrket, får en förmåga att se fler aspekter av vad lärarrollen kan innehålla och att de får 
en mer nyanserad bild av rollens olika skepnader. Detta menar hon tyder på en ökad profes-
sionell kompetens.25  
 
Utifrån Sälls undersökning skulle man kunna tolka resultatet så att man kan ana en starkare 
kall-tanke i illuminatörens roll, än i de andra två även om den också kan anas där, eftersom 
den lärarrollen på ett speciellt sätt sätter eleven i fokus. Det är dock mycket fria tolkningar av 
resultatet. Även i studenternas motiv till yrkesvalet lyfts relationen till eleven fram. Detta att 
sätta klienten (eleven, patienten osv.) i centrum är ett av kännetecknen på ett traditionellt kall-
yrke.26  
 
Utifrån ovan nämnda undersökningar kan man konstatera att det fortfarande finns kall-tankar 
till vissa yrken. Kall-tankarna är också mest frekventa hos kvinnor. Kall-kulturen lever även 
kvar i vissa arbeten där kvinnor är i dominans och där arbetet riktar sig mot människor samt 
där arbetsuppgiften på olika sätt avser att hjälpa dessa klienter.  
 
Mot bakgrund av detta är det intressant att ta del av den sista undersökningen som jag valt att 
lyfta fram. Den berör frågan varför män väljer att läsa till lärare. Undersökningen Vilken man 
vill bli lärare?!27 är utförd av Anders Blank och Hans Palmqvist. Syftet med undersökningen 
var bl.a. att få en bild av de män som sökte sig till lärarutbildningen 1996 i fråga om deras 
bakgrund, erfarenhet och ålder samt att undersöka motiven till yrkesvalet och deras frågor 
angående status, lön, arbete med barn och kvinnodominansen i yrket. Det som är intressant för 
min undersökning är även denna gång frågorna som berör motiven till valet att läsa lärarut-

 
23 Säll Evelyn (2000), ss. 105-107. 
24 Begreppen är metaforer hämtade från teaterns värld. ”Illuminatör ” kommer från att illuminera vilket innebär 

 att belysa /färgsätta en speciell del av scenen och på så sätt rikta publikens uppmärksamhet på detta. 
25 Säll Evelyn (2000), ss. 126-133. 
26 Greiff Mats (2006), s. 116. 
27 Blank Anders, Palmqvist Hans (1998). 
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bildningen. Det är även denna del av undersökningens enkät som jag använt mig av i min 
enkät.28 Informanterna ansåg att det viktigaste argumentet för deras val av utbildning var svar 
som handlade om arbetet med barn. ”Jag vill värna barnens plats i samhället” var det argu-
ment flest angav som skäl. De framhöll även argumenten att det var intressant att följa barns 
utveckling och att de önskade fostra barn till självständiga/kritiska individer. De skäl som 
betydde minst var de som handlade om yrkets löneläge och status. Blank/Palmqvist konstate-
rar utifrån detta att dessa män kan ses som könsbrytare. De har nämligen även fått svara på 
frågor om vilka skäl de tror att andra män har till att inte söka lärarutbildningen. Här framkom 
att just arbetet med barn och den låga statusen och de låga lönerna var argument mot att läsa 
till lärare.29 Även i denna undersökning kan man möjligen ana ett spår av kall, trots att den 
riktade sig till män. Undersökningen är tio år gammal och mycket har förändrats vad gäller 
läraryrket och dess roll fram till idag.  
 
Samtliga av dessa forskningsrapporter snuddar vid denna undersöknings frågeställningar men 
ingen av dem ger ett heltäckande svar. Därför kan det vara av intresse att denna undersökning 
genomförs så att man får en klarhet i varför man egentligen väljer att läsa till lärare idag och 
huruvida det finns någon kall-tanke bland motiven. 

 
2.1 Bakgrund 
 
2.1.1 1900-talets nya yrken och yrkeskulturer 
 
I slutet på 1800-talet under industrikapitalismens genombrottsfas skapades många nya yrken 
med tillhörande yrkeskulturer. En viktig faktor i denna process var genus och hur föreställ-
ningar om kvinnligt och manligt såg ut vid den här tiden. Det fanns tydliga uppfattningar om 
vilka yrken som passade kvinnor och vilka som passade män. De yrken som förknippades 
med kvinnlighet handlade ofta om t.ex. moderlighet, människokärlek, omsorg och vårdande. 
Det som förknippades med manlighet var t.ex. plikttrogenhet, råstyrka, uniformering samt 
ekonomiskt ansvar och offentlighet. Detta kan ses som en förklaring till att de yrken som ti-
digt fick en kvinnlig genuskodning i många fall är starkt genomsyrad av kall-tanken. I de 
manligt genuskodade yrkena är det i stället professionaliseringsstrategier och olika slags uts-
tängningsmekanismer som varit medel med vilka manliga yrkesgrupper har försökt hävda sin 
status och lönenivå. Under 1900-talet har dock vissa av dessa traditionella synsätt förändrats 
och en del av yrkena har omkodats från att förknippas med kvinnlighet och tvärtom.30 Denna 
historiska kall-tanke får konsekvenser ända in i modern tid. Fortfarande idag är det så att de 
yrken som domineras av kvinnor har lägre status, är lägre avlönade, kräver kortare utbild-
ningstid, är mer monotona, innebär mindre utvecklings- och karriärmöjligheter samt erbjuder 
mindre beslutsutrymme jämfört med yrken som domineras av män.31  
 
En annan förändring som skett i arbetslivet i Sverige under detta århundrade är att betoningen 
på materiell produktion gått över till arbete med människor. Antalet förvärvsarbetande inom 
den materiella produktionen har minskat under 1900-talet samtidigt som antalet har ökat inom 
s.k. human serviceverksamheter t.ex. inom vård, omsorg och utbildningsväsendet.32

 
 
 

 
28 Se stycke 1.3.4 Enkätens utformning. 
29 Blank Anders, Palmqvist Hans (1998), ss. 132-135. 
30 Greiff Mats (2006), s. 113. 
31 Leppänen Vesa, m.fl. (2006), s. 4.   
32 Leppänen Vesa, m.fl. (2006), s. 1. 
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2.1.2 Utbildningsväsendet och lärarrollens förändring  
 
Läraryrkets status och roll har förändrats radikalt sedan folkskolestadgan infördes 1842. Detta 
system innebar att eleverna nu fick skolplikt och att undervisningen gjordes av utbildade lä-
rare, till skillnad från den tidigare hemundervisningen av föräldrar vilken kontrollerades av 
kyrkans män. En ny yrkeskår skapades, folkskollärarna. De första femtio åren kan ses som ett 
uppbyggnadsskede då man successivt började utbilda lärare. Till en början var folkskollära-
rens status inte hög, trots att hans kall var upphöjt, men under 1880-talet började denna yrkes-
grupp att organisera sig fackligt och då förändrades efterhand statusen. De hade kring sekel-
skiftet en mycket hög rang i samhället och många folkskollärare kom att inta ledande positio-
ner inom de stora folkrörelser som växte fram i slutet av 1800-talet. De förde talan i lokalpo-
litiken och gick i spetsen för kulturaktiviteter. Varken förr eller senare har lärarna haft en så-
dan position. Under samma tid skedde en sekularisering av samhället och skolans huvudupp-
gift var inte längre att ge en allmänt samhällsbevarande kyrklig fostran. Nu skulle de i stället 
ge eleverna en medborgarfostran för en demokratisk samhällsutveckling. Det första stora 
trendbrottet mot den kyrkliga dominansen kom i och med 1919 års skolplan. Lärarens roll 
sågs nu som både folkbildare och samhällsbyggare.33  
 
Trots folkskolestadgans införande tog det något mer än 100 år innan den 6-åriga skolplikten 
var genomförd i hela landet.34 Genom hela skolans historia har också två parallella skolsy-
stem funnits, ett för folkundervisning och ett för högre studier, lärdomsskolan. Lärarna i 
lärdomsskolan har alltid haft högre status och därmed även högre lön än folkskollärarna, men 
under 1900-talet utvidgade folkskollärarna sitt professionella revir för varje skolreform som 
genomfördes.35 Den pedagogiska debatten har under 1900-talet dominerats av frågan om en 
gemensam bottenskola för alla barn. Detta löstes slutgiltigt i och med grundskolans införande 
1962. Lärarbeteckningarna småskollärare, folkskollärare och adjunkt ändrades till lågstadielä-
rare, mellanstadielärare och ämneslärare. Lärarna fick genom läroplanerna Lgr 62 och Lgr 69 
reda på vad som skulle läras ut och hur detta skulle ske. I Lgr 80 minskade beskrivningarna av 
kursinnehållet och arbetssätt och ett mer elevcentrerat arbetssätt lyftes fram.36 Det styrdoku-
ment lärare idag arbetar mot, Lgr 94, ser helt annorlunda ut. Det har nu skett en övergång från 
ett styrsystem baserat på regler till ett målstyrt styrsystem. Detta har inneburit stora föränd-
ringar av läraruppdraget. Under 80- och 90-talet har samtidigt en decentraliseringstrend svept 
över skolväsendet och kommunerna har idag övertagit huvudmannaskapet för skolan. Idag 
ingår i läraruppdraget att tolka, värdera och prioritera skrivningar i både nationella och lokala 
måldokument. Lärarna ska själva utveckla både lokala timplaner och betygskriterier som både 
ska efterlevas och kunna motiveras och tydliggöras för såväl elever, kollegor och föräldrar. 
Förutom detta förväntas lärarna utveckla både sig själva och verksamheten i stort.37

 
Samtidigt som denna förändring skett har även samhället utanför skolan förändrats vilket ock-
så ställer lärarkåren inför nya uppgifter och nya utmaningar. Förändringar som inte lärarna 
själva är upphov till men måste förhålla sig till. De konfronteras med både en auktoritetskris, 
en kunskapskris och en social kris. Idag har respekten för alla auktoriteter försvagats vilket 
gör att det inte heller finns någon given auktoritet knuten till lärarrollen. Den enskilde läraren 
måste själv bygga upp en egen auktoritet och sätta sig i respekt i kraft av sin egen person. Idag 
har inte heller läraren det kunskapsmonopol som han hade tidigare. Dels har kunskapsnivån i 
samhället höjts och föräldrar, men även elever, är ofta mer kunniga än lärarna inom olika om-
råden. Och dels skapas ständigt ny kunskap som lätt kan hämtas hem med hjälp av den mo-
derna informationsteknologin. Samhället har också utvecklats i en riktning som ibland leder 

 
33 Hartman Sven, G (1995), ss. 119-200.  
34 Hartman Sven, G (1995), s. 31. 
35 Hartman Sven, G (1995), s. 209. 
36 Hartman Sven, G (1995), ss. 37-40. 
37 Fransson Göran, Morberg Åsa (2001), s.157. 
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till att många barn inte upplever trygghet och omsorg i hemmet. Lärarna förväntas ibland 
kompensera både bristande vuxenkontakt och omsorgsbrist. Idag har lärare fler klienter än 
bara eleverna att vara lojala med t.ex. föräldrar, kollegor, politiker samt lokala och centrala 
skolmyndigheter. Frågan de får ställa sig är ofta vem de i första hand ska lyssna till? Denna 
nya situation ställer nya krav på lärarna och det leder till att lärarnas egna värderingar, per-
sonlighet och sätt att vara blir mer viktigt än tidigare.38

 
I den undersökning från Arbetslivsinstitutet som jag skrev om ovan framkommer även att 
lärare, arbetsförmedlare och läkare är de yrkesgrupper som är mest missnöjda med sin arbets-
situation. Nästan en fjärdedel av lärarna svarar att de är ganska eller mycket missnöjda. Sam-
tidigt uppger 98 % av lärarna att de upplever att arbetet är meningsfullt. Detta kan ses som en 
paradox, men undersökningen visar att det är i rollen som anställd som de är missnöjda medan 
de är nöjda med sin yrkesutövning som lärare. Graden av missnöje verkar därmed handla om 
hur läraren viktar rollen som ”lärare” och rollen som ”anställd”. De uppger att de finner me-
ningen i arbetet i de nära arbetsvillkoren och i relationerna med eleverna. Ur detta nära arbete 
med eleverna hämtar de sin kraft, samtidigt uppger de att de har allt svårare att hinna med den 
personliga kontakten med eleverna.39 Ett av kännetecknen för ett traditionellt kall-yrke är att 
sätta klienten i centrum.40 Här blir det tydligt att det för lärarna är det nära arbetet med ele-
verna som ger dem mening.  
 
2.1.3 Vad innebär lärarprofession? 
 
Såväl politiker, lärarkår och fackförbund är överens om att man måste försöka få tillbaka sta-
tusen i läraryrket. Olika förslag och krav läggs fram för att nå detta mål, att yrket professiona-
liseras. Vad innebär då detta?  
 
I forskningslitteratur som handlar om professionsbegreppet finns ett antal kännetecken för ett 
professionellt yrkesutövande. Dessa är: Sanktion från omvärlden, autonomi, längre postgym-
nasial utbildning, kåranda, yrkesetik, klientservice, kunskapsmonopol/kunskapsbas, yrkesmo-
nopol, kontroll över den egna yrkessocialisationen, kontroll över den forskning som samman-
hänger med yrket, gemensam organisering och ett gemensamt yrkesspråk. 41 När man läser 
om professionalitet framkommer även två olika riktningar; en riktning ”utåt” mot andra pro-
fessioner som man kan jämföra med och en ”inåt” mot själva yrkesutövandet.42 När man tittar 
på läraryrket i riktningen ”utåt” har det aldrig uppnått status när det bedömts utifrån de gene-
rella professionskriterierna (se ovan). Det har däremot högstatusyrken inom juridik och medi-
cin gjort.43 Därför blir det mer aktuellt när det gäller läraryrket att söka efter professionen 
”inåt”.  
 
Tryggve Bergem, professor i pedagogik, menar att läraryrket måste bedömas utifrån sin egen-
art. Han menar att man måste bedöma lärarnas professionalitet utifrån etiska kriterier som 
berör den pedagogiska situationen d.v.s. mötet mellan eleven, läraren och ämnet. Man måste 
då titta på vilka etiska kvaliteter som kännetecknar lärarens förhållningssätt till eleverna och 
till det lärostoff som ska förmedlas. Han menar att läraryrkets profession består av tre hörn-
stenar som i praktiken smälter samman till en helhet. Dessa tre är pedagogisk kompetens, äm-
neskompetens och yrkesetisk kompetens. Den pedagogiska kompetensen, vilken utgör funda-
mentet för lärarprofessionen, innefattar både kännedom om den pedagogiska filosofin, kun-

 
38 Bergem Tryggve, ”Yrkesetik mer än retorik” (2002-11-17), hämtat från www.pedagogiskamagasinet.se, 

 2006-09-20. 
39 Persson Anders (2006), ss. 19-34. 
40 Greiff Mats (2006), s. 116. 
41 Berg Gunnar (1999), s. 68. 
42 Imsen Gunn (1999), s. 434. 
43 Bergem Tryggve (2000), s. 107. 
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skaper om barns utveckling och förutsättningar för lärande samt didaktiska kunskaper. I äm-
neskompetensen ingår både ämneskunskaper och ämnesdidaktiska insikter. Innehållet i den 
yrkesetiska kompetensen berör flera olika områden. Ett är hur man hanterar maktförhållandet 
mellan lärare – elev. Man kan alltid använda makt på två sätt, att trycka ner eller att lyfta upp 
den andre, att förtrycka eller att frigöra. Ett etiskt förhållningssätt är att behandla eleverna 
utifrån en tjänande inställning, inte som en herre, menar Bergem. Fostran är ett annat område 
som hör till etiken. Han framhåller att alla lärare har ett ansvar utifrån läroplanen att ge en 
moralisk fostran. Detta förutsätter att lärarna själva har utvecklat ett medvetet förhållande till 
sina egna värderingar. Bergem menar också att det är viktigt att det finns en överensstäm-
melse mellan liv och lära hos läraren för att dennes budskap ska bli trovärdigt. Han kallar 
detta för modellinlärning. Den yrkesetiska kompetensen innefattar även förmågan att fånga 
upp och se andras behov, s.k. social sensitivitet. Sammanfattningsvis menar Bergem att ut-
vecklingen av den yrkesetiska kompetensen intimt hänger samman med lärarens egen person-
lighetsutveckling.44

 
Även andra forskare lyfter fram vikten av att förändra lärarutbildningen som ett led i att höja 
lärarprofessionen. Lärarutbildningen behöver knyta an mer till forskningen, vilket ska få lä-
rarstudenterna att få en tydligare uppfattning om forskningens betydelse för den egna utbild-
ningen. Kvaliteten på examinationsformerna behöver också ses över menar man, med fler 
skriftliga tentamina.45  
 
Ytterligare andra vinklar på lärarprofession menar några ligga i lärarens utvidgade arbetsom-
råde. T.ex. genom deltagande i skolutvecklingen eller övertagandet av vissa ledaruppgifter, 
eller i arbetet med målformulering utifrån läroplanen.46

 
Man kan säga att lärarprofessionalitet är beroende av både yttre erkännande och inre krav på 
yrkesutövning vilket gör att den ständigt är i förändring. Utifrån förändringar i samhället för-
ändras även skolans uppgifter vilket även påverkar förväntningarna på läraren. På så sätt ut-
vecklas ständigt uppfattningen om vad en professionell lärare är.47

 
2.1.4 Vad innebär kallet?  
 
Om man tittar på några av kall-yrkenas historiska utveckling ser man att kall-tanken inneburit 
föreställningar om att det inte var lönen som har varit den primära drivkraften för förvärvsar-
betet, utan istället den människovårdande karaktären på arbetet. Detta har varit särskilt uttalat 
inom vård, omsorg och annan reproduktion. I dessa yrken var, och är fortfarande idag, det 
främst kvinnor som arbetade eftersom dessa ansågs mest lämpliga för uppgiften. Eftersom 
kvinnorna inte ansågs var i behov av lika höga löner som män, har på så sätt kall-tanken haft 
betydelse både för hur yrkeskulturen utformats och för yrkenas genuskodning. Ett centralt 
inslag i kall-yrkena var alltså att man i första hand inte betraktade sig själv som en lönearbe-
tare utan som kallad att ta hand om och hjälpa andra människor.48  
 
Idag kan man se att drag av den s.k. kall-tanken fortfarande finns kvar i många yrken. Det kan 
ta sig uttryck i att den anställde t.ex. arbetar mer än vad som är nyttigt; går till sitt arbete även 
fast man är sjuk; hoppar över sina raster eller att man stannar kvar och arbetar efter arbetsti-
dens slut. Anledningen till detta handlande är att man sätter de människor som man arbetar 
med i centrum och att man inte vill åsamka dessa något besvär eller onödigt lidande. Att hjäl-

 
44 Bergem Tryggve (2000), s. 106-109. 
45 Weyler, Kerstin., hämtat från ledaren i Skolvärlden nr 20, 2006 utgiven av Lärarnas Riksförbund. 
46 Nordänger Ulla Karin (2002), s. 140. 
47 Imsen Gunn (1999), s. 438. 
48 Greiff Mats (2006), s. 115. 
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pa dem blir viktigare än det egna välbefinnandet eller de egna rättigheterna.49 Det kan natur-
ligtvis även finnas andra orsaker till att man arbetar mer än vad som är nyttigt för den egna 
hälsan. Några av de yrken som man förr ofta förknippade med kall är präst-, sjuksköterske- 
och läraryrket. För att bättre förstå vad ett kall kan innebära i ett yrke kommer här en kort 
beskrivning av hur kallet kan se ut för dessa tre yrkesgrupper. 
 
Prästyrket är ett s.k. kallyrke som inte stämmer in med den genuskodning som en del forsk-
ning vill påvisa. Här är det männen som dominerat yrket sett i ett historiskt perspektiv.  
Kallelse, i relation till prästyrket, är ett ord som rör sig över flera plan både på ett individuellt 
upplevelseplan och som livsåskådning. Men i mycket stora drag kan man sammanfatta att 
synen på kallelse kan ses utifrån tre olika aspekter: 
 
1) Kallelsen till att tjäna Gud, som gäller alla kristna. 
2) Den personliga kallelsen från Gud; kan ske genom en andlig upplevelse, att man upplever 

sig vara rätt person för uppdraget, eller att man helt enkelt ser behov av olika slag i sam-
hället och vill vara med och fylla dem. 

3) Kallelsen från en församling (ett form av ett anställningsförfarande).50 
 
 
Det som är aktuellt att titta närmare på för denna undersökning är den personliga kallelsen och 
vilket uttryck den får. Det centrala i kallelsebegreppet för prästen är det gudomliga initiativet 
och människans respons.51 Den personliga tron och gudsupplevelsen står här i centrum. Ett 
grunddrag som man kan se i kallet för prästen är ett utgivande liv för andra, ett tjänande.52 I 
och med att det svenska samhället på senare tid har förändrats och sekulariserats så har detta 
även fått effekter på de som idag söker sig till prästyrket. Numera är det t.ex. inte ovanligt att 
den som vill bli präst inte tidigare varit aktivt kristen. Varje präst ska vägledas av prästlöftena 
som ses som det allt övergripande regelverket och ett av dessa är löftet: ”För en präst ska tro, 
lära och liv vara ett.”53  Utifrån detta har prästutbildningen infört flera förändringar under de 
senaste femton åren. För att kunna möta studenter som fortfarande söker sig fram i trosfrågor 
ordnas ytterligare kurser som hjälper dem att reflektera över om de vill gå in i den ideologiska 
gemenskap som kyrkan utgör. De får även rådet att ha en personlig själavårdare under utbild-
ningen. Den traditionella synen på kallet utifrån en andlig upplevelse är alltså inte idag det 
enda motivet till att man söker sig till prästutbildningen, samtidigt bör yrket vara ett med ens 
tro och person.54  
 
Sjuksköterskeyrket är ett annat yrke som starkt präglats av ett kall. På 1800-talet fick sjuk-
sköterskorna avlägga ett speciellt löfte, det s.k. Florence Nightingale-löftet, vilket starkt präg-
lades av kallet. Sedan dess har kall-tanken förändrats på flera sätt. Sjuksköterskans yrke har 
historiskt sett en stark koppling till religionen och klostren har haft en stor betydelse för sjuk-
sköterskans utbildning.55 Kallet uppfattades som ett livsverk som tjänade ett högre syfte. Det 
innebar att sjuksköterskan måste frigöra sig från det egna jagets vinning för att helt tjäna sin 
nästa. Hon fick inte splittra sina krafter mellan egna intressen och den kristna kallet. Kallet 
innebar ett asketiskt liv där man försakade världsliga saker.56 Det ansågs t.ex. inte förenligt 

 
49 Greiff Mats (2006), s. 115. 
50 Fahlgren Sune (1996), s. 35. 
51 Nahnfeldt Cecilia (2001), s. 18. 
52 Fahlgren Sune (1996), s. 37. 
53 Tham, A., ”Den etiska diskussionen är en het potatis” (2002-11-17) hämtat från  

 www.pedagogiskamagasinet.se 2006-09-20. 
54 Tham, A., ”Den etiska diskussionen är en het potatis” (2002-11-17) hämtat från 

 www.pedagogiskamagasinet.se 2006-09-20. 
55 Erlöv Iris, Petersson Kerstin (1992), s. 4. 
56 Erlöv Iris, Petersson Kerstin (1992), s. 173. 
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med en god sjuksköterska att hon gifte sig och skaffade barn.57 Sjuksköterskeyrket hade tunga 
arbetsförhållanden och låg lön, men man påminde sig då om att den kristna barmhärtighets-
gärningen var sjuksköterskans främsta uppgift.58 Fram emot mitten på 1900-talet började den 
medicinskt-biologiska vetenskapen komma in i sjuksköterskeutbildningen och den kristna 
barmhärtighetsläran tonades ned. Utbildningen socialiserade eleverna till sjuksköterskekallet 
som nu innebar att alltid vara till hands men samtidigt helst inte synas eller höras utan öd-
mjukt hålla sig undan. Arbetet kännetecknas alltså fortfarande som ett kall mer än som ett 
vanligt lönearbete.59 Från mitten på 1900-talet och framåt blev vården alltmer teknisk med 
komplicerad utrustning och därför utbildades sjuksköterskorna för att klara av även dessa spe-
cialuppgifter samt det administrativa arbetet. Den direkt vårdande uppgiften, som tidigare 
varit sjuksköterskornas huvuduppgift, överläts mer och mer till undersköterskorna. Kallelse-
idealet var på väg att överges för krav på lön som stimulans för att arbeta inom vården. I ut-
bildningen kom det till ett nytt begrepp, personlighetsutveckling, som sågs som en kontrast 
till den tidiga tonvikten på den andliga utvecklingen, kallet. Syftet med personlighetsutveck-
lingen sades vara att man genom att lära känna sig själv bättre, skulle känna större engage-
mang för patienten och dennes behov.60  Från och med 1980-talet fokuseras på omvårdnad 
enligt en helhetssyn på patienten samt på utvecklingen av den egna personligheten hos sjuk-
sköterskan. Det kristna kallet har nu övertagits av krav på personlig utveckling och mognad 
hos sjuksköterskan.61

 
Det finns dock annan undersökning som visar på att det fortfarande idag finns en tydlig kall-
tanke i sjuksköterskeyrket. I den framkommer det att kall-tanken, att hjälpa och vårda andra, 
fortfarande väger tungt som motiv för att utbilda sig till och arbeta som sjuksköterska. Det är 
särskilt de yngre kvinnorna i undersökningen (upp till 31 år) som betonar detta. När det gäller 
motivet att stanna kvar i yrket är behovet att hjälpa andra mindre viktigt än vad det var när 
man sökte sig till utbildningen. Detta tolkas som om arbetets verklighet i vardagen naggar 
kall-tanken som en gång fanns. Det framkommer även att sjuksköterskan idag upplever sig ha 
för många arbetsuppgifter. Det finns ett missnöje med att tiden inte räcker till som man vill 
när det gäller den personliga kontakten med patienten. Kall-tankens kvarlevande i yrket kan 
också ha betydelse för hur de upplever sin situation i arbetslivet. Man kan se tendenser som 
visar att det finns risk att de anställda känner sig kluvna mellan patientens behov och de krav 
på ökad effektivitet och ekonomiska nedskärningar som arbetsgivaren ställer på dem. Sanno-
likt ökar detta riskerna för ohälsa hos personalen vilken då är arbetsrelaterad.62

 
Ett av kännetecknen på ett traditionellt kall-yrke är, som tidigare nämnts, att sätta klienten i 
centrum. Detta framträder både i prästens tjänande inställning till sin medmänniska och i 
sjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienten. Även läraren har klienter, elever, som 
skall vara i centrum. Detta framgår i både läroplanen och inte minst i de nyligen antagna yr-
kesetiska riktlinjer som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt arbetat fram.63 
Roger Fjellström, universitetslektor i praktisk filosofi, menar att trots att läraren har flera ”kli-
enter” att ta hänsyn till (skolledning, styrdokument, föräldrar, samhället och eleverna) så har 
”omsorgsetiken” mot eleverna en central plats. Han menar att det omsorgsetiska ansvaret i 
skolans värld t.o.m. är större än i vårdyrkena. Detta har ytterligare förstärks i och med att fost-
ran lyfts fram i den senaste läroplanen genom strävansmålen. Även värdegrunden, som helst 
ska genomsyra hela skolans verksamhet, lyfter fram fostransmålen menar Fjellström. Detta 

 
57 Greiff Mats (2006), s. 119. 
58 Erlöv Iris, Petersson Kerstin (1992), s. 173. 
59 Erlöv Iris, Petersson Kerstin (1992), s. 173-176. 
60 Erlöv Iris, Petersson Kerstin (1992), s. 177-182. 
61 Erlöv Iris, Petersson Kerstin (1992), s. 183-192. 
62 Greiff Mats (2006), ss. 121 ff. 
63 Dessa finns att hämta på lärarfackens hemsidor: www.lr.se, och www.lararforbundet.se. 
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ställer mycket höga krav på lärarna. Det stora omsorgsansvaret för eleverna framhäver beho-
vet av lärare med personlig etik. Han menar att det finns en risk för att man i sin strävan mot 
att professionalisera läraryrket glömmer bort den personliga lämpligheten och det personliga 
engagemanget hos den enskilde läraren.64 Yrkesetiken innefattar förutom att visa respekt mot 
dem man möter i arbetet, även att ta sin uppgift på allvar och göra sitt bästa för att utföra det 
samhällsuppdrag man åtagit sig genom sitt yrkesval.65

 
Utifrån den förändrade lärarrollen som jag varit inne på tidigare har det blivit en ökad belast-
ning på läraryrket vilket leder till att många lärare inte hinner ta sina raster på arbetstid. 
Många väljer också bort dessa för att i stället prioritera elevernas behov. Forskning visar att 
lärare idag gör fler saker, och har fler arbetsuppgifter än tidigare vilka bara kan göras på ras-
ten. Det kan handla om att få tag på andra lärare för att kontrollera olika saker, eller att söka 
upp elever i olika ärenden mm.66 Även elever söker upp läraren under rasten ibland bara för 
att bli bekräftade och sedda. Många av lärarna upplever en ”moralisk stress” där de frågar sig 
vilka uppgifter som är viktigast, ”vad är ett gott arbete”? Denna stress kommer till stor del 
utifrån samhällets och mediernas krav på läraren.67 De upplever att interaktionen och kontak-
ten med eleverna är det som är viktigast och ger inspiration, men andra uppgifter tvingar sig 
förbi den personliga kontakten. Utifrån att lärarrollen har förändrats så har även avståndet 
mellan lärare och elev minskat. Förr var det nästan förbjudet att knacka på dörren till lärar-
rummet om det inte var akut, men idag ser det ut på ett annat sätt. Flera av lärarna i denna 
undersökning upplever ett krav på sig av att hela tiden vara tillgänglig för eleverna, att ha en 
ständig ”interaktionsberedskap”. De vill vara elevcentrerade och finnas till hands. Detta gör 
att de inte tar sig tid att gå och fika för att det kanske är någon som behöver dem. Många av 
lärarna upplever stress, skuld och en känsla av att vara ”jagade”. Det som driver lärarna att 
agera på detta osjälviska sätt är en önskan om att vara goda lärare. De ser relationen mellan 
lärare – elev som undervisningens fundament, och de upplever att de inte får lov att ta paus 
från lärararbetet. En annan sida av den nära kontakten med eleverna är att även läraren själv 
blir bekräftad. 68 Fokus på den enskilde läraren och dennes personlighet lyfts fram av flera 
författare och forskare när det handlar om kärnan i lärarjobbet. Lärares utmaning i alla tider 
tycks ha varit denna att som kunskapsförmedlare, vägledare och fostrare sätta goda och var-
aktiga spår efter sig. Det är dock inte alla som klarat detta lika bra. Vissa lärare har satt djupa 
och varaktiga spår efter sig och andras har helt suddats ut.69

 
Det är inte en odelat positiv bild som målas upp av läraryrket. Detta gör att denna undersök-
nings frågeställningar blir än mer intressanta. Vad driver människor att söka sig till läraryrket, 
trots alla negativa rapporter?! 
 

 
64 Fjellström, R., ”Läraryrkets sammansatta etik” (2002-11-17), hämtat från www.pedagogiskamagasinet.se 

 2006-09-20. 
65 Colnerud, G., ”Den kollegiala paradoxen” (2002-11-17), hämtat från www.pedagogiskamagasinet.se 

 2006-09-20. 
66 Nordänger Ulla Karin (2002), s. 143. 
67 Nordänger Ulla Karin (2002), s. 101. 
68 Nordänger Ulla Karin (2002), s. 97-99. 
69 Bergem Tryggve (2000), s. 111. 



3. Varför lärare? Enkätresultat 
 
Följande resultatredovisning kommer att presenteras i tre avsnitt utifrån undersökningens frå-
geställningar.  Det första handlar om frågeställningen varför man väljer att läsa till lärare. Det 
andra avsnittet behandlar de två andra frågeställningarna, om det finns något i motiven som 
kan liknas vid ett kall och vilken roll detta i sådana fall spelar. Det tredje och sista avsnittet 
presenterar svaren på frågan vilka konsekvenser det eventuella kallet kan få för läraren i prak-
tiken. Skillnader och likheter mellan könen kommer att presenteras löpande genom hela resul-
tatredovisningen med hjälp av diagram. Det är 111 personer som besvarat enkäten varav 71 är 
kvinnor och 40 är män. Jag har valt att redovisa resultatet i procent för att det lättare ska gå att 
jämföra könen. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är stor skillnad i antal mellan könen 
vilket naturligtvis även påverkar resultatredovisningen i procent. I löpande text redovisar jag 
ibland även det totala procentantalet (kvinnor och män sammanslaget). Man bör också vara 
observant på att y-axelns högsta värde, som är angivet i procent, varierar mellan de olika dia-
grammen. Interna bortfall redovisas löpande i samband med varje fråga. En detaljerad tabell 
över samtliga insamlade data finns med som bilaga.70

 
3.1 Varför väljer man att läsa till lärare? 
 
3.1.1 Uppväxt och tidigare lärares påverkan 
 
En intressant kunskap när det gäller en persons yrkesval är om föräldrarnas eller nära släk-
tingars yrke har påverkat det egna yrkesvalet. För att få reda på detta ställdes frågan om stu-
denten har någon i sin släkt som är eller har varit lärare. För att det ska ha påverkat studentens 
val bör det ha varit någon i dennes närmaste släkt. För att detta skulle framgå gavs i frågan 
exempel på vad som menades med släkt dvs. mor/farföräldrar, föräldrar eller syskon. 
 

Har du någon i din släkt som är/varit lärare?
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Diagram 1. Studenternas svar på enkätfråga 1. 
 
Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
Det framkommer av enkätresultatet att en tredjedel, 33 %, av det totala antalet studenter har 
lärare i släkten. Diagram 1 visar att det är en marginell skillnad mellan könen.  
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Diagram 2. Studenternas svar på enkätfråga 2. 
Om  ja, har det påverkat dig i ditt val av att läsa Lärarutbildningen?
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 22 kvinnor och 14 män har besvarat frågan.  
 
Hur har då detta påverkat deras val? Av de 36 studenter som svarat att de har lärare i släkten 
svarar ca. hälften att det påverkat dem att läsa lärarutbildningen. Sammanlagt menar 47 % att 
det har påverkat deras val och 53 % svarar att det inte har gjort det. Här finns dock en skillnad 
mellan könen. Som framgår av diagram 2 ovan har detta påverkat männen betydligt mer, 64 
%, mot kvinnorna, 36 %.  
 
 
Diagram 3. Studenternas svar på enkätfråga 3. 

Har någon annan tidigare lärare som du haft eller kommit i kontakt med 
påverkat dig i ditt val?
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
 
Något som däremot spelar större roll i studenternas val är kontakten med tidigare lärare. 62 % 
av det totala antalet studenter menar att detta inverkat på deras val. Här är det i stort sett ingen 
skillnad mellan könen, se diagram 3. 
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3.1.2 Motivens rangordning 
 
Att fråga varför man söker en utbildning säger en del om vilka förväntningar som finns och 
som är kopplade till utbildningen och yrket. Det säger också något om vilka delar i utbild-
ningen som är attraktiva. Frågeställningen som ställdes i enkäten var: ”Varför sökte du till 
lärarutbildningen?” Studenterna fick sedan värdera och ta ställning till 19 olika 
skäl/påståenden genom att markera ett av följande fyra svarsalternativ; inte alls, något, gans-
ka mycket och väldigt mycket. I nedanstående tabell redovisas dessa påståenden utifrån lärar-
studenternas svar ganska mycket och väldigt mycket.71 Observera att vissa påståenden har 
samma procenttal. Dessa redovisas i alfabetisk ordning.  
 
 
Tabell 1 
Lärarstudenternas svar på enkätfråga 8 ”Varför vill du bli lärare?” 
Svarsalternativ ganska mycket/väldigt mycket i % av det totala antalet svar på varje påstående. 
Kvinnor och män tillsammans (sammanlagt) samt för kvinnor resp. män. 
 
                    Sammanlagt Kvinnor  Män 
Jag vill värna om barnens plats i samhället      93,5    97    88 
Jag tycker att arbetet med barn är stimulerande     91     94    85 
Jag anser att utbildningen är personligt utvecklande   90     94    82 
Jag tycker det är intressant att följa barns utveckling   90     94    83 
Jag vill fostra elever till kritiska/självständiga individer  89     94    79 
Jag vill ha ansvar i min framtida yrkesroll      81     86    72 
Utbildningen ger mig en god grund att stå på i framtiden 80     86    70 
Jag vill få en god utbildning i ledarskap       79     82    75 
Utbildningen innehåller intressanta ämnesstudier    74     77,5   70 
Jag vill utbilda mig till kunskapsförmedlare      72,5    75    69 
Utbildningen ger mig goda möjligheter att få arbete   62,5    68    54 
Utbildningen leder till en trygg anställning      52,5    58    45 
Jag får attraktiva arbetstider i framtiden       50     44    60 
Jag anser att utbildningen är lagom krävande     44,5    42    52 
Utbildningen var lätt att komma in på         43     48    36 
Jag gillar att stå i centrum            30,5    32    27 
Det är lätt att avancera inom skolvärlden       20     23    15 
Jag får bra lönevillkor i framtiden         20     21    17 
Utbildningen har hög status           14     11    17 
 
Källa: Enkätundersökning med lärarstudenter december 2006. 
 

 
 
De påståenden som kvinnorna anser vara av största vikt för deras val av utbildning är de som 
handlar om arbetet med barn och den egna personliga utvecklingen. Längst ner hamnar påstå-
endet som handlar om yrkets status. Även männen anger de argument som berör barn, samt 
den personliga utvecklingen som störst skäl till yrkesvalet. Det är dock inte lika höga procent-
siffror. För männen hamnade frågan om hur lätt det är att avancera längst ner. I stora drag har 
kvinnor och män flera likheter i denna rangordning.  
 
Om man däremot gör en motsvarande lista över endast det högsta alternativet, väldigt mycket, 
som skäl till att de valt att läsa lärarutbildningen ser det lite annorlunda ut. Kvinnornas högsta 
argument är fortfarande relaterat till barn då 80 % av svarsalternativen anger att arbetet med 
                                                           
71 En närmare analys av respektive påstående och jämförelse mellan könen kommer under rubrik 3.2. 



barn är stimulerande. Männens högsta argument är att de anser att utbildningen är personligt 
utvecklande vilket får 46 % av svarsalternativen.  
 
3.2 Finns det något i motiven som kan liknas vid ett kall och vil-
ken roll spelar då detta? 
 
För att få reda på om det finns någon antydan till kall-tankar i motiven har jag kategoriserat de 
19 argumenten i enkätfråga 8 i tre grupper. Dessa tre är ”en antydan till kall”, ”individuella 
och gruppegoistiska intressen” samt ”synen på yrket som en profession”. Jag kommer att re-
dovisa dem i ovanstående ordning. 
 
3.2.1 En antydan till kall 
 
Ett tydligt kännetecken på kall-tankar i ett yrke är att det är inriktat på en klient, i detta fall på 
barnen/eleverna.72 Jag har därför valt ut följande påståenden att ingå i denna kategori: Jag vill 
värna om barnens plats i samhället, jag tycker att arbetet med barn är stimulerande, jag tycker 
det är intressant att följa barns utveckling och jag vill fostra elever till kritiska/självständiga 
individer. I detta elevfokuserade synsätt anser jag även att argumenten ”Jag vill utbilda mig 
till kunskapsförmedlare” samt ”Jag vill ha ansvar i min framtida yrkesroll” ingår. Samman-
fattningsvis är det sex påståenden som är uttagna i denna kall-kategori.73  
 
 
Diagram 4. Studenternas svar på enkätfråga 8 s. 
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
 
Argumentet att värna om barnens plats i samhället är det skäl som angivits av flest män och 
kvinnor som anledning till valet av utbildning om man slår ihop ganska mycket/väldigt myck-
et (se tabell 1 ovan). Diagram 4 visar att det är fler kvinnor än män som markerat högsta gra-
den av skäl på detta påstående. Ingen av kvinnorna har markerat den lägsta graden ”inte alls”, 
medan 5 % (tre personer) av männen angivit detta. Männen markerar flest kryss på al-
ternativet ”ganska mycket” (47,5 %). 
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72 Greiff Mats (2006), s 116. 
73 I enkätens fråga 8 är det alternativen b, d, k, m, o, s som ingår i kall-kategorin. Se bilaga 1.  



 
 
Diagram 5. Studenternas svar på enkätfråga 8 b. 

Jag tycker att arbete med barn är stimulerande
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
Även diagram 5 visar att kvinnorna i högre grad än männen angett den högsta graden av skäl 
till sitt yrkesval. 80 % av kvinnorna uppger att arbetet med barn är stimulerande. Detta är det 
skäl som fått flest markeringar på ”väldigt mycket” bland kvinnorna. Männen markerar även 
här ”ganska mycket” högst. Noterbart är även att både kvinnor och män menar att detta på-
verkat deras val på något sätt, då ingen markerat alternativet ”inte alls”.  
 
 
Diagram 6. Studenternas svar på enkätfråga 8 o. 

Jag tycker det är intressant att följa barns utveckling
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
Samma mönster mellan könen ses i detta diagram (nr. 6) som i de två ovanstående (diagram 4 
och 5). Intresset att följa barns utveckling är ett stort skäl för valet till läraryrket för båda kö-
nen. 
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Diagram 7. Studenternas svar på enkätfråga 8 k. 

Jag vill fostra elever till kritiska/självständiga individer
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 38 män har besvarat frågan.  
 
 
När det gäller att fostra barn till kritiska/självständiga individer menar både kvinnor och män 
att det är ett mycket viktigt skäl. Här är det samma rangordning på svarsalternativen mellan 
könen. Även detta skäl har stor påverkan på deras yrkesval. Kvinnorna är dock mer intresse-
rade av att fostra barnen än männen om man slår ihop de två högsta svarsalternativen. 94 % 
av kvinnorna mot 79 % av männen anger detta då (se tabell 1).  
 
Detta var de fyra svarsalternativ som var direkt relaterade till barn och samtliga hamnar bland 
de fem högsta argumenten i rangordningslistan över angivna skäl för både kvinnor och män. 
Kvinnorna är dock mer övertygade när de graderat dessa påståenden. 
 
 
Diagram 8. Studenternas svar på enkätfråga 8 m. 

Jag vill ha ansvar i min framtida yrkesroll
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
 
 
Att känna ansvar i en yrkesroll är även det ett viktigt skäl som anges, om än inte lika viktigt 
som de direkt barnrelaterade argumenten. Kvinnorna anger även här att det är något viktigare 
än vad männen gör. 
 
Diagram 9. Studenternas svar på enkätfråga 8 d. 

Jag vill utbilda mig till kunskapsförmedlare
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 68 kvinnor och 38 män har besvarat frågan.  
 
Det sista skälet inom kategorin ”en antydan till kall” har med kunskapsförmedling att göra. 
Detta skäl hamnar lite längre ner i rangordningslistan än de tidigare kall-argumenten. Männen 
har markerat fler ”väldigt mycket” än kvinnorna, men om man slår ihop de två högsta svars-
alternativen så får kvinnorna högre procenttal än männen (se tabell 1). 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att de sex argument som hör till kategorin ”en anty-
dan till kall” anges som mycket stora skäl till att lärarstudenterna sökte till lärarutbildningen. 
Det som avviker något från topplaceringarna i rangordningslistan är kunskapsförmedlingen. 
Kall-tankarna kommer fram i högre grad hos kvinnorna än hos männen. 
 
3.2.2 Individuella och gruppegoistiska intressen 
 
I denna kategori har jag samlat de argument som berör studentens egna fördelar under utbild-
ningstiden: utbildningen är personligt utvecklande, de får en god utbildning i ledarskap, den 
innehåller intressanta ämnesstudier, är lagom krävande samt var lätt att komma in på. I kate-
gorin ingår även argument som anger fördelar inför och i det framtida yrkeslivet, både för 
individen och för lärarkåren som grupp: utbildningen ger en god grund att stå på i framtiden, 
ger goda möjligheter att få arbete, leder till en trygg anställning, arbetet innehåller attraktiva 
arbetstider samt att de gillar att stå i centrum. Det är tio påståenden som är uttagna till denna 
kategori.74
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74 I enkätens fråga 8 är det alternativen a, c, e, f, i, j, l, n, p och r som ingår i kategorin individuella och grupp-
egoistiska intressen. Se bilaga 1. 



 
Diagram 10. Studenternas svar på enkätfråga 8 i. 

Jag anser att utbildningen är personligt utvecklande
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
Diagram 10 visar att detta skäl spelar mycket stor roll för lärarstudenternas val av utbildning, 
det gäller både män och för kvinnor trots att 18 % av männen markerar ”något”. Det är det 
skäl som, tillsammans med de fyra barnrelaterare argumenten ovan, påverkat lärarstudenter-
nas val mest. Även här är det ingen som markerar det lägsta skälet. Det är bara på detta argu-
ment och på argumentet att arbete med barn är stimulerande (se diagram 5) som ingen har 
markerat ”inte alls”.  
 
Diagram 11. Studenternas svar på enkätfråga 8 j. 

Jag vill få en god utbildning i ledarskap
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
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Diagram 12. Studenternas svar på enkätfråga 8 a. 

Utbildningen innehåller intressanta ämnesstudier
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
Diagram 11 och 12 visar att ledarskapsfrågan är viktigare för kvinnorna än för männen och 
ämnesstudierna betyder mer för männen än för kvinnorna. Detta framgår av det högsta skälet 
”väldigt mycket”. Sammanslaget ”ganska mycket/väldigt mycket” hamnar ledarskapsfrågan 
högre upp i rangordningslistan än vad ämnesstudierna gör, för både kvinnorna och männen 
(se tabell 1). 
 
Diagram 13. Studenternas svar på enkätfråga 8 f 

Jag anser att utbildningen är lagom  krävande
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
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Diagram 14. Studenternas svar på enkätfråga 8 e. 

Utbildningen var lätt att komma in på
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
 
Inget av argumenten i diagram 13 och 14 spelar speciellt stor roll för lärarstudenternas val av 
utbildning om man jämför med de andra argumenten. Samtidigt är det värt att notera att så 
många som 45 % av männen och 39 % av kvinnorna anger skälet ”ganska mycket” på argu-
mentet att utbildningen är lagom krävande. Här är männen mer övertygade än kvinnorna. När 
det gäller hur lätt det var att komma in på utbildningen är kvinnorna uppdelade i tre grupper 
där ungefär en tredjedel anser att det inte alls påverkat deras val och en tredjedel anser att det 
påverkat dem ganska mycket. Den sista tredjedelen är uppdelad på de två resterande alternati-
ven. 41 % av männen anger att det påverkat deras val något. Det kan tyckas vara höga siffror 
på ett ytligt argument, men det är viktigt att man ställer detta resultat i förhållande till de öv-
riga påståendena. 
 
Dessa fem ovanstående diagram handlar om påståenden som är relaterade till själva utbild-
ningen. Sammanfattningsvis kan man konstatera att lärarstudenterna anser att den personliga 
utvecklingen som utbildningen ger dem väger mycket högt som skäl till yrkesvalet. Även äm-
nesstudierna och utbildningen i ledarskap väger relativt högt. Skälen som handlar om att ut-
bildningen är lagom krävande och var lätt att komma in på, har påverkat yrkesvalet betydligt 
mindre. 
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Diagram 15. Studenternas svar på enkätfråga 8 p. 

Utbildningen ger mig en god grund att stå på i framtiden
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
Utbildningen anses ge en god grund för framtiden och detta ses därför också som ett viktigt 
skäl att läsa lärarutbildningen för samtliga. Kvinnorna värderar det dock högre än männen. 
För kvinnorna hamnar det direkt efter de barnrelaterade argumenten i kall-kategorin (tillsam-
mans med den personliga utvecklingen) om man slår ihop ganska mycket/väldigt mycket (se 
tabell 1).  
 
 
 
Diagram 16. Studenternas svar på enkätfråga 8 n. 

Utbildningen ger mig goda möjligheter att få arbete
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
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Diagram 17. Studenternas svar på enkätfråga 8 c. 
 

Utbildningen leder till en trygg anställning
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 68 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
 
Studenterna har svarat ungefär lika på argumenten som redovisas i diagram 16 och 17. Möj-
ligheten att få ett arbete väger dock högre än att det ska leda till en trygg anställning. En tanke 
som kanske ligger bakom detta är att det är lättare att få vikariat än en fast anställning? Män-
nen anser i lägre grad än kvinnorna att utbildningen kan leda till en trygg anställning. Det är 
få som anger att dessa två argument påverkat deras val ”väldigt mycket”, men framförallt 
kvinnorna får riktigt höga procenttal på alternativet ”ganska mycket”. 59 % av kvinnorna an-
ger motivet att det ger goda möjligheter att få arbete, och 49 % att det leder till en trygg an-
ställning. I en tio år gammal undersökning som gjorts var detta ett mycket större skäl till valet 
av utbildningen än vad detta resultat visar.75  
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75 Blank Anders, Palmqvist Hans (1998), s. 55. 



 
Diagram 18. Studenternas svar på enkätfråga 8 r. 
 

Jag får attraktiva arbetstider i framtiden
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
  
Ett gammalt skämt går ut på att man ska nämna minst tre skäl till att man vill bli lärare. ”Juni, 
juli, augusti” lyder svaret. Detta argument verkar dock inte har påverkat dessa lärarstudenters 
val speciellt mycket i relation till de andra argumenten. I alla fall inte kvinnorna. Männen 
värderar detta påstående högre.  
 
Diagram 19. Studenternas svar på enkätfråga 8 l. 

Jag gillar att stå i centrum
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
Att stå i centrum är inte ett viktigt argument för att läsa till lärare enligt dessa studenter. Var-
ken för kvinnorna eller för männen. 
 
Sammanfattningsvis spelar de argument som hör till själva läraryrket inte så stor roll för stu-
denterna jämfört med de barncentrerade argumenten. Undantaget är synen på att utbildningen 
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ger en bra grund att stå på, vilket anges som ett viktigt skäl till yrkesvalet framförallt för 
kvinnorna. 
 
Denna kategori, individuella och gruppegoistiska intressen, innehåller tio olika påståenden. 
Alla utom ett av dessa hamnar under de kall-relaterade argumenten på rangordningslistan över 
”ganska mycket och väldigt mycket-alternativen” (se tabell1). Undantaget är argumentet att 
utbildningen är personligt utvecklande som anges som ett mycket högt skäl till yrkesvalet. 
Detta gäller både kvinnorna och männen. Männen har angett högre skäl än kvinnorna (i den 
högsta värderingen ”väldigt mycket”) på argumenten som handlar om utbildningens ämnes-
studier och att den var lätt att komma in på, men framförallt när det gäller motiven att utbild-
ningen är lagom krävande och de attraktiva arbetstider som de menar att yrket ger dem. Kvin-
norna markerar högre på de övriga argumenten i kategorin. 
 
3.2.3 Synen på yrket som en profession 
 
I denna kategori finns tre argument som berör yrkets status, lön och huruvida det är lätt att 
avancera inom yrket.76   
 
Diagram 20. Studenternas svar på enkätfråga 8 q. 
 

Det är lätt att avancera inom skolvärlden
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 67 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
 
Studenterna anser inte att möjligheten att avancera inom läraryrket spelat stor roll för deras 
yrkesval. Det hamnar bland de tre sista påståendena på rangordningslistan för såväl kvinnorna 
som männen. För männen hamnar det allra sist (se tabell 1). Kvinnorna uppger något mer än 
männen att det påverkat deras val ganska eller väldigt mycket.  
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76 I enkätens fråga 8 är det alternativen g, h och q som ingår i kategorin synen på yrket som en profession. Se 
bilaga 1. 
 



Diagram 21. Studenternas svar på enkätfråga 8 g. 
Jag får bra lönevillkor i framtiden

0

10

20

30

40

50

60

Inte alls Något Ganska mycket Väldigt mycket

Pr
oc

en
t

Kvinna
Man

 
Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
Inte heller lönevillkoren är ett viktigt motiv för studenterna. Sammanlagt har 80 % markerat 
”inte alls” eller ”något”.  
 
Diagram 22. Studenternas svar på enkätfråga 8 h. 

Utbildningen har hög status
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
Påståendet att yrket har hög status är det enda av samtliga 19 argument som fått noll marke-
ringar på ”väldigt mycket”. 86 % av kvinnorna och männen tillsammans har markerat ”inte 
alls” eller ”något”. Det är tydligt att läraryrket inte ses som något statusyrke bland lärarstu-
denterna trots att de utbildar sig till det. Diagram 22 visar att männen värderar argumentet 
något högre än vad kvinnorna gör. 
 
Sammanfattningsvis kan man utifrån resultatet på fråga 8 konstatera att det är de barnrelate-
rade argument som hör till kategorin ”en antydan till kall” som påverkat studenterna mest i 
deras val av utbildning. De argument som värderas lägst är de som hör till kategorin ”synen 
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på yrket som en profession”. Övriga argument hamnar däremellan och hör då till kategorin 
”individuella och gruppegoistiska intressen”, med undantag av argumentet ”utbildningen är 
personligt utvecklande” som också anges som ett mycket viktigt skäl. 
 
3.3 Vilka konsekvenser kan det eventuella kallet få för läraren i 
praktiken? 
 
Hittills har undersökningen visat att det finns kall-tankar hos lärarstudenterna, utifrån defini-
tionen att kall-yrken är elevcentrerade. Det kan ju i och för sig kännas som ett svagt argument 
eftersom utbildningen leder till ett yrke där man både utbildar och fostrar barn och ungdomar. 
För att fördjupa undersökningens intresse av kallet ställdes därför även de frågor som ska pre-
senteras nedan. De handlar om vilka konsekvenser kallet kan få och i hur hög grad lärarstu-
denterna tror att de som färdiga lärare kommer att agera när det gäller att sätta barnens behov 
före sina egna. Frågorna som ställdes var: Tror du att du ibland kommer att gå till arbetet trots 
att du känner sig sjuk, om det gynnar eleverna? De fick även svara på frågan om de anser att 
det är viktigt att man som lärare hinner ta sina raster och vidare om de tror att de ibland kom-
mer att hoppa över dessa för att hjälpa elever eller hinna med eget arbete som kommit efter. 
Slutligen ställdes frågan om de anser att det är OK att en lärare arbetar fler timmar än vad 
han/hon egentligen får betalt för om det gynnar eleverna. 
 
Diagram 23. Studenternas svar på enkätfråga 4. 

 Tror du att du som lärare ibland kommer att gå till arbetet trots att du 
känner dig sjuk, för att inte eleverna ska bli lidande?
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
Diagram 23 visar att 87 % av kvinnorna och 90 % av männen tror att de ibland kommer att gå 
till arbetet trots att de känner sig sjuka för att inte eleverna ska bli lidande. Dessa siffror är 
mycket höga och ger ett konkret exempel på vilka konsekvenser det elevcentrerade synsättet 
kan få. Här handlar det verkligen om att lärarna sätter barnens behov före sina egna. 
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Diagram 24. Studenternas svar på enkätfråga 5. 

Hur viktigt anser du att det är att du som lärare hinner ta dina raster?
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 71 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
 
Både kvinnor och män anser att det är viktigt att de hinner ta sina raster enligt diagram 24. 
Sammanslaget är det 82 % som markerat att det är ”viktigt” eller ”mycket viktigt”. Kvinnorna 
tycker att det är viktigare än männen. Mot bakgrund av dessa höga procenttal är det intressant 
att ta del av resultatet av nästa fråga. 
 
Diagram 25. Studenternas svar på enkätfråga 6. 

Tror du att du ibland kommer att hoppa över dina egna raster för att hjälpa 
elever, eller hinna ikapp eget arbete som ”kommit efter”?
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 70 kvinnor och 40 män har besvarat frågan.  
 
 
Trots att de anser att det är mycket viktigt att de som lärare hinner ta sina raster tror så gott 
som samtliga att de ibland kommer att hoppa över dessa. Noterbart är att kvinnorna inte är 
lika villiga till detta som männen (om dock marginellt), vilket man kanske skulle kunna tro 
utifrån det nyss redovisade resultatet där kvinnorna visat på större kall-tankar än männen.  
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Varför är de då beredda att hoppa över rasterna som de anser är så viktiga? I anknytning till 
enkätfråga 6 fick de även motivera sitt svar med egna ord. Det är 44 kvinnor och 25 män som 
valt att göra detta. 
 
De 40 kvinnornas svar som motiverar sitt ja kan grupperas i dessa fyra kategorier: 
 

1) Elevfokuserade svar (21 st): T.ex. ”Eleven ska komma i första hand”, ”För elevens 
bästa” eller ”Man är där för eleverna”. 

2) Läraren utgår från sig själv (9 st.): T.ex. ”Svårt att säga nej”, ”Det skulle kännas bra 
för mig att mina elever hänger med” eller ”Jag är sådan som person”.  

3) De som fokuserat på frågans sista del, att hinna ikapp eget arbete (8 st.): T.ex ”Jag 
kommer nog att använda raster till att förbereda och göra det jag inte hunnit med”. 

4) I undantagsfall (2 st.): T.ex ”Om nöden kräver” eller ”Väldigt akuta behov”.  
 
De fyra kvinnor som svarat nej skriver t.ex. ”Rast är rast, får planera in ett annat tillfälle”. 
 
Svaren från de 24 män som svarat ja kan grupperas i två kategorier: 
 

1) Elevfokuserade svar (20 st.): T.ex. ”Eleverna går före”, ”I arbete med människor prio-
riterar man ibland andra framför sig själv”, ”Det hör väl till jobbet” eller ”Därför att 
man som medmänniska/lärare måste vara tillgänglig hela tiden då någon elev har pro-
blem”. 

2) De som fokuserat på frågans sista del, att hinna ikapp eget arbete (4 st.): T.ex ”Jag 
vill inte ligga efter” eller ”Därför att det måste göras någon gång och gärna inte hem-
ma”. 

 
En man har svarat nej med följande motivering ”För att alla behöver en paus och få rensa tan-
ken”. 
 
Det är intressant att notera att de elevfokuserade svaren dominerar både kvinnornas och män-
nens svar. Här blir det tydligt att de är beredda att sätta elevernas behov före sina egna. 
Kalltankar kan utläsas ur detta tjänande beteende. Intressant är att det bara är kvinnorna som 
har med kategorin att läraren utgår från sig själv. Denna känsla av att det ligger i deras person 
att finnas till för eleverna verkar sitta djupare i kvinnornas personlighet, medan männen mer 
verkar mena att det elevfokuserade sättet ingår i läraryrket. Kvinnorna uppger även att de i 
lägre grad än männen var beredda att hoppa över raster, men trots detta verkar det vara svåra-
re för dem att göra det i praktiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Diagram 26. Studenternas svar på enkätfråga 7. 

Är det OK att en lärare arbetar fler timmar än vad han/hon egentligen får 
betalt för om det gynnar eleverna?
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Källa: Enkätundersökning med 111 lärarstudenter, december 2006. 64 kvinnor och 39 män har besvarat frågan.  
 
Sammanlagt anser 61 % att det inte är OK att arbeta fler timmar än vad de får betalt för, trots 
att det gynnar eleverna. Kvinnorna är mer bestämda på den punkten än vad männen är och 
följaktligen svarar männen ja i högre grad än kvinnorna på frågan.  
 
Även här fick de motivera sina svar med egna ord. Det är 46 kvinnor och 23 män som gjort 
det. 
 
De 16 kvinnornas svar som motiverar sitt ja kan grupperas i dessa tre kategorier: 
 

1) Elevfokuserade svar (8 st.): T.ex. ”För att man ska göra sitt bästa för att hjälpa ele-
verna”, ”Om man känner att jobbet är ett kall gör man det utan ersättning” eller ”Där-
för att det handlar om individers utveckling”. 

2) Lärarfokuserade svar (5 st.): T.ex. ”Om läraren själv väljer detta” eller ”Upp till var 
och en (får dock ej tas för givet)”. 

3) Ekonomi (3 st.): T.ex. ”Ja, om man får komptid”. 
 
De 26 kvinnornas svar som motiverar sitt nej kan också grupperas i tre kategorier: 
 

1) Ekonomi (12 st.): T.ex. ”Man ska ha betalt för sitt arbete” eller ”Det handlar om rät-
tigheten till lön för arbetet”. 

2) Lärarfokuserade svar (11 st.): T.ex. ”Risken finns att man bränner ut sig” eller ”Man 
måste även tänka på sig själv”. 

3) Övriga svar (3 st.): T.ex. ” Det känns omotiverat i det långa loppet” eller ”Samma för 
alla yrken, en läkare opererar inte på sin fritid”. 

 
Fyra kvinnor har antingen fyllt i både ja och nej, eller inte fyllt i alls men ändå lämnat en 
kommentar. T.ex.: ”Ja och nej. Det som gynnar eleverna är bra men man ska inte offra hela 
sin fria tid. Då blir man tror jag utbränd till slut” eller ”Läraryrket är ett yrke som du hela ti-
den är i. Om jag skulle träffa en elev utanför skolan skulle jag vara lärare utanför arbetstid 
(…)”.  
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De 10 männens svar som motiverar sitt ja kan grupperas i dessa två kategorier: 
 

1) Lärarfokuserade svar (6 st.): T.ex. ”Det är OK om läraren själv vill” eller ”Det är upp 
till den enskilde läraren”. 

2) Elevfokuserade svar (4 st.): T.ex. ”Jag vill vara ett stöd för eleverna” eller ”Personlig 
övertygelse kan leda till ideellt arbete”. 

 
De 13 männens svar som motiverar sitt nej kan grupperas i dessa tre kategorier: 
 

1) Ekonomi (6 st.): T.ex. ”Då ska betalning ske därefter. Man ska väl inte jobba ideellt” 
eller ”Penga-fråga”. 

2) Lärarfokuserade svar (6 st.): T.ex. ”Jag har rätt till egen tid efter jobbet” eller ”Varför 
skulle en lärares fritid ses som mindre värd än andras?”. 

3) Övriga svar (1 st.): ”Det gynnar inte eleverna”. 
 
Samma sorts argument ges av både kvinnor och män när det gäller ja-motiveringar. Även här 
finns synsättet med att eleven måste komma i första hand och ur detta kan kall-tankar utläsas. 
Det är dock vanligare med nej-svaren och lärarstudenterna menar att ekonomifrågan är viktig. 
Kvinnorna lyfter upp rädslan för att bränna ut sig medan männen skriver mer om lärarens 
rättigheter till fri tid efter arbetets slut. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att lärarstudenterna i stor utsträckning är beredda att låta 
elevernas behov komma före sina egna och man kan se en tjänande inställning hos lärarna. 
Även här kan man alltså se att det finns antydningar till kall-tankar. Anmärkningsvärt är att i 
alla frågor som handlade om kallets konsekvenser visade männen större kall-tankar än kvin-
norna. Detta avviker mot det tidigare mönstret i undersökningen där kvinnorna i högre grad än 
männen valt motiv som hört till kategorin ”en antydan till kall”. 
 
  
4. Diskussion 
 
Den nyss avslutade resultatredovisningen har gett svaren på de frågeställningar som ställdes i 
samband med det inledande syftet. I diskussionen kommer jag att titta närmare på hur detta 
resultat förhåller sig gentemot tidigare forskning och undersökningens bakgrundslitteratur 
samt att ge egna kommentarer till resultatet. 
 
Innan jag går in på detta vill jag kort kommentera två enkätfrågor som i efterhand visat sig 
varit felformulerade. Detta kan ha lett till att resultatet på dessa frågor inte är riktigt tillförlit-
ligt. Detta gäller enkätfråga 8 f (diagram 13) där påståendet lyder: ”Jag anser att utbildningen 
är lagom krävande”. Uttrycket ”lagom krävande” kan tolkas helt olika av olika människor. 
Men oavsett om man tolkar det som att utbildningen är lätt och enkel eller mycket avancerad 
och därför lagom krävande för individen så anser jag att argumentet fortfarande hör till kate-
gorin ”individuella och gruppegoistiska intressen”. Trots att informanterna kan ha tolkat på-
ståendet olika anser jag därför att frågan kan användas i undersökningen.  
 
Den andra felformulerade frågan är enkätfråga 6 (diagram 25). Frågan lyder: ”Tror du att du 
ibland kommer att hoppa över dina egna raster för att hjälpa elever, eller hinna ikapp eget 
arbete som ’kommit efter’?” Frågan borde egentligen ha varit uppdelad i två frågor, eftersom 
den andra delen av frågan inte är relaterad till kallet. Som den nu är formulerad är det svårt att 
veta hur lärarstudenterna tolkat frågan. I och med att de på denna fråga även fick möjlighet att 
motivera sina svar med egna ord, vilket 69 av dem gjorde, anser jag trots denna felformule-
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ring att det går att använda frågan i undersökningen. I deras egna formulerade svar framkom-
mer det tydligt vilka som tolkat frågan på ett ”felaktigt sätt”. En ytterligare aspekt som man 
bör ha med då man bedömer tillförlitligheten på en enkätundersökning är, som jag tidigare 
skrivit, att man aldrig kan veta om informanterna är helt ärliga och sanningsenliga då de fyller 
i sina svar. 
 
Det framgick i resultatet att det fortfarande finns kall-tankar till läraryrket, både hos kvin-
norna och hos männen. Det kom fram både utifrån motiven till yrkesvalet och när det gäller 
vilka konsekvenser det kan få i det framtida yrket. Kvinnorna uppgav i mycket högre grad än 
männen de motiv som var kopplade till kategorin ”en antydan till kall”. Detta styrker Greiffs 
syn på att kallet är kopplat till kön.77 Även männen hade tydligt fokus på eleverna och deras 
behov och de valde inte yrket för lönen eller statusen. Om man jämför männens resultat med 
det som framkom i Blanks/Palmqvists undersökning som enbart riktade sig till män, visar de 
samma resultat. De barncentrerade motiven hamnade högst och lön- och statusfrågan betydde 
minst även i den tio år gamla undersökningen.78 Därmed kan även männen i min undersök-
ning ses som könsbrytare. I min undersökning kom det också fram att männen var mer villiga 
än kvinnorna till att låta kallet få konsekvenser i arbetslivet.  
 
Trots att männen är elevcentrerade, och på så sätt har kall-tankar i sitt yrkesval, framkommer 
det även att de har en förmåga att se på yrket som ett ”yrke”. Motiv som ”intressanta ämnes-
studier”, ”kunskapsförmedlare”, ”attraktiva arbetstider” och ”den personliga utvecklingen” 
värderade de högre än vad kvinnorna gjorde. Samtidigt är de beredda att låta elevens behov 
komma för sina egna, men det verkar på något sätt som om de (i sina egna formulerade svar) 
anser att det är självklart och att det hör till arbetet. Kvinnornas kall-tankar tolkar jag som att 
de ligger djupare och de har svårare att skilja mellan person, kall och yrkesroll. Dessa tre går i 
varandra på ett mer komplicerat sätt. Det kommer tydligast fram när de ska försöka förklara 
varför de kommer att hoppa över sina raster för elevernas skull. I kvinnornas motiveringar 
framgår att de anser att de är sådana som personer. Kanske är detta en övertolkning och att 
förklaringen ligger i hur de formulerat sina svar och vilka ord de använt? Männen uttrycker 
sig mer rakt på sak i sina motiveringar medan kvinnorna lägger in mer känslor i sina.  
 
Detta att yrkesrollen påverkar hela ens liv var något som tydligt framgick i prästens kall där 
tro, lära och liv skulle vara ett.79 Även i läraryrkets kall finns detta med. En student skriver: 
”Läraryrket är ett yrke som du hela tiden är i. Om jag skulle träffa en elev utanför skolan skul-
le jag vara lärare utanför arbetstid (…)”. Yrkesvalet till lärare får konsekvenser även på lära-
rens fritid. Överensstämmelsen mellan liv och lära är inte bara kopplat till kallet utan även till 
lärarprofessionen. Bergem menar att det är en del i den yrkesetiska kompetensen vilken är en 
av de tre hörnstenarna i lärarprofessionen. Det är en förutsättning för att lärarens budskap ska 
bli trovärdigt. Han kallar detta för modellinlärning.80 Det finns alltså en nära koppling mellan 
läraryrket och den egna personligheten. I denna undersökning kom det fram att studenternas 
tidigare lärare spelat stor roll för dem i deras eget yrkesval. Det är tydligt att lärare sätter var-
aktiga spår efter sig. Det som verkar vara bland det viktigaste hos läraren är hur de är som 
personer. Säll lyfter fram detta utifrån sin undersökning där lärarstudenterna menade att det 
var mycket viktigt hur lärarens personlighet var och hur dennes attityder till livet i stort såg 
ut.81  
 

 
77 Greiff Mats (2006), ss. 111-192. 
78 Blank Anders, Palmqvist Hans (1998), ss. 132-135. 
79 Tham, A., ”Den etiska diskussionen är en het potatis” (2002-11-17) hämtat från 

 www.pedagogiskamagasinet.se 2006-09-20. 
80 Bergem Tryggve (2000), s. 106-109. 
81 Säll Evelyn (2000), ss. 105-107. 
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I den här undersökningen angav studenterna argumentet ”jag anser att utbildningen är person-
ligt utvecklande” som ett mycket högt skäl till sitt yrkesval. Detta bådar gott med tanke på att 
lärarens personlighet verkar betyda mycket i det framtida yrket. Jag hade placerat det argu-
mentet under kategorin ”individuella och gruppegoistiska intressen” men kanske att det var 
felplacerat? När det gäller sjuksköterskeyrket menar forskarna att ”kallet” övergått till ”sjuk-
sköterskans personlighet” idag.82 I verkligheten är det dock fortfarande det klientfokuserande, 
hjälpande och tjänande attityderna som ska prägla sjuksköterskans attityder. Det som kommit 
bort är den andliga innebörden. Frågan är om ”sjuksköterskans personlighet” bara är ett nytt 
ord för samma sak, kall? I så fall borde motivet ovan ha hamnat i kategorin ”en antydan till 
kall” i stället. Ett annat synsätt är att argumentet var placerat i rätt kategori och att de högsta 
motiven till läraryrket både är kall-relaterade och egoistiska. I alla fall när det gäller just detta 
argumentet om den personliga utvecklingen. 
 
Ett annat argument som överraskade genom sin placering var ”jag vill utbilda mig till kun-
skapsförmedlare”. Jag hade placerat detta påstående i kategorin ”en antydan till kall” med 
motivationen att det var ett elevfokuserat motiv eftersom kunskapsförmedlaren har en motta-
gare, eleven. Detta uppgav dock studenterna inte alls som något viktigt skäl till sitt yrkesval. 
Det avvek stort från de andra fem argumenten i samma kategori. Kanske var frågan formule-
rad på ett sådant sätt att studenterna tänkte på en gammaldags auktoritär lärarroll där kunska-
pen sågs överföras från läraren till de ”tomma” eleverna. Synen på lärande som en process 
som sker i interaktion med andra där ord som stimulans och reflektion finns med kanske inte 
lästes i ordet ”kunskapsförmedling”. Detta kan vara en förklaring till att det hamnade så pass 
lågt i rangordningen. Eller så ansåg de helt enkelt att det inte spelade så stor roll i förhållande 
till de övriga argumenten. Männen menade dock i högre grad än kvinnorna att det var ett av 
skälen till yrkesvalet. Kanske beror detta på att männen tolkade begreppet kunskapsförmed-
ling som något ”professionellt” och manligt? 
 
I Arbetslivsinstitutets undersökning kom det fram att samtliga av dem som valt yrken där man 
arbetade med människor gjort detta för ”att få hjälpa/vårda/utbilda andra människor.” Det 
motsägelsefulla i den undersökningen var att två av de mest traditionella kallyrkena (vårdar-
betarna och lärarna) även i så hög grad valde yrket för att försörja sig.83 Detta ger dubbla sig-
naler när det gäller kall-tanken. I min undersökning hamnade däremot argument som är lik-
nande med försörjning (t.ex. ”Utbildningen ger mig goda möjligheten att få arbete”, ”Utbild-
ningen leder till en trygg anställning” eller ”Jag får bra lönevillkor i framtiden”) inte alls högt 
i lärarnas motiv till yrkesvalet. 
 
Både Eva Månsson84 och Evelyn Säll85 framhöll i sina undersökningar att deras informanter 
valt yrke utifrån att de ville hjälpa andra och att de ville sätta eleven i centrum. Det höll även 
fram att de tyckte om barn samt att de ville betyda något för dem och på så sätt få en inre be-
löning. Detta med den inre belöningen är också något som kommer fram i denna undersök-
ning. Ur studenternas eget formulerade svar skriver de bl.a. ”Det skulle kännas bra för mig att 
mina elever hänger med”. Det kan ses som en sorts inre belöning, att läraren själv blir be-
kräftad. Nordänger lyfter i sin undersökning fram att lärare ofta känner en ständig interak-
tionsberedskap.86 Även dessa tankar ger studenterna exempel på i denna undersökning då de 
skriver att de som medmänniska/lärare upplever att de måste vara tillgängliga hela tiden. Det 
skulle vara intressant att, mot bakgrund av denna undersökning, fortsätta att följa dessa lärar-
studenter och se om deras kall-tankar förändras under utbildningens gång. Kanske även göra 
en ny undersökning om tio år, då de har arbetat flera år i yrket, för att se om de agerar som de 

 
82 Erlöv Iris, Petersson Kerstin (1992), s. 183-192. 
83 Månsson Eva (2006), s. 47. 
84 Månsson Eva (2006), s. 47. 
85 Säll Evelyn (2000), ss. 105-107. 
86 Nordänger Ulla Karin (2002), s. 97-99. 
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trodde att de skulle göra i olika situationer. Säll följde sina lärarstudenter på detta sätt då hon 
undersökte deras syn på lärarrollen och kom fram till att de fick en vidgad syn på lärarrollen 
både under utbildningen och framförallt efter några år i yrket.87

 
Det finns hos många en strävan att läraryrket ska professionaliseras och därmed återfå sin 
status. Innebär detta att den kanske omoderna kall-tanken måste försvinna från kopplingen till 
läraryrket? Ses det som något förlegat som bara förstör och förhindrar professionstankarna? 
Utifrån denna undersökning har det dock framkommit att kallet fortfarande spelar en stor roll 
i både motiven till yrkesvalet och i hur lärarna kommer att agera i praktiken. Hur hanterar 
man då detta i professionssträvandena? Måste det vara ett motsatsförhållande mellan kall och 
profession? 
 
Ett av kännetecknen på ett professionellt yrke är att det finns gemensamma yrkesetiska regler. 
Relativt nyligen har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund arbetat fram sådana för lärar-
kåren i Sverige. I dessa är det mycket som anknyter just till kallet och det elevfokuserade ar-
betssättet. Det verkar som om det är svårt att komma ifrån kallet. Det dyker upp i olika skep-
nader trots att man kanske försöker att ändra på ett gammalt synsätt. Personligen tror jag inte 
att det går att komma ifrån det. Det behöver inte vara en motsättning mellan kall och profes-
sion. Kanske är det genom att lyfta upp kallet som statusen höjs igen? Det kanske är ett sätt, 
bland flera andra, på vilket läraryrket kan professionaliseras. Därmed inte sagt att man inte 
ska ha rätt till hög lön eller bra arbetsförhållanden med egna raster osv. Läraryrket är inte vil-
ket yrke som helst. Det kräver både en personlig lämplighet och att man lever som man lär. I 
forskning har det kommit fram att lärarna upplever sin arbetsbörda alltför tung med fler och 
fler arbetsbördor, där elevkontakten inte hinns med som man vill.88 Jag tycker det är dags att 
man ser över lärarnas arbetssituation och låter det som ger dem mening, den nära kontakten 
med eleverna, få dominera yrkets innehåll. 
 
 

 
87 Säll Evelyn (2000), ss. 126-133. 
88 Nordänger Ulla Karin (2002), ss. 97-101. 
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5. Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som påverkar lärarstudenters 
val till lärarprogrammet samt att undersöka om det fortfarande finns någon sorts kall till yrket. 
De övergripande frågeställningarna har varit: Varför väljer man att läsa till lärare?, Finns det 
något i motiven som kan liknas vid ett kall?, Om ja, vilken roll spelar i sådana fall detta kall?, 
Är det någon skillnad på motiven och den eventuella kalltanken mellan könen? samt: Vilka 
konsekvenser kan det eventuella kallet få för läraren i praktiken? En anledning till detta syfte 
är att läraryrkets status har sjunkit och att media oftast ensidigt rapporterar om de problem och 
missförhållanden som råder i skolor och på lärarutbildningar. Undersökningsmaterialet utgörs 
av en enkätundersökning som genomförts bland lärarstudenter som gått en termin på lärarpro-
grammet vid en högskola i Mellansverige. Sammanlagt har 111 personer, 71 kvinnor och 40 
män, besvarat enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 64 %. Resultatet visar att tidigare lärare 
som studenterna haft påverkat deras val av utbildning till stor del. Detta gäller både kvinnor 
och män.  Det har påverkat deras val i högre grad än att det har funnits lärare i den närmaste 
släkten. För att få reda på vilka motiv som betytt mest för valet av utbildning fick studenterna 
ta ställning till och värdera 19 olika påståenden i enkäten. Dessa påståenden grupperades i tre 
kategorier:  
 

1) En antydan till kall.  
2) Individuella och gruppegoistiska intressen. 
3) Synen på yrket som en profession.  

 
Den första kategorin innehöll påståenden som var klientfokuserade, vilket är ett av känne-
tecknen på traditionella kall-yrken. Kategori två innehöll de argument som berörde studentens 
egna fördelar under utbildningstiden och i det kommande yrket. I den tredje kategorin fanns 
argument som handlade om yrkets status, lön och huruvida det var lätt att avancera inom yr-
ket. Resultatet visade att det var de motiv som var inriktade mot att arbeta med och fostra barn 
som angavs som högst skäl till yrkesvalet. Dessa hörde till kategorin ”en antydan till kall”. 
Detta gällde både för kvinnorna och för männen, men kvinnorna angav detta i högre grad än 
vad männen gjorde. Ett annat motiv som var mycket högt för både kvinnor och män var att 
utbildningen var personligt utvecklande (från kategori två). De argument som betydde minst 
var de som hörde till den tredje kategorin, ”synen på yrket som en profession”. Yrkesvalet 
gjordes alltså inte utifrån att det var ett högstatusyrke, att det är välbetalt eller att det är lätt att 
avancera inom yrket. Resultatet visade därmed att det fortfarande finns kall-tankar hos lärar-
studenterna som spelade en stor roll i deras motiv till yrkesvalet. I undersökningen kom det 
även fram på vilka sätt detta kall kan komma att märkas i praktiken. Lärarstudenterna trodde 
att de som färdiga lärare ibland både kommer att hoppa över egna raster och gå till arbetet 
trots att de känner sig sjuka om det gynnar eleverna. När det gäller dessa konsekvenser av 
kallet var männen mer villiga att uppoffra sig än vad kvinnorna var. 
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Varför vill Du bli lärare?        Bilaga 1 

 
Enkätundersökning till lärarstuderande höstterminen 2006 

 
Jag läser just nu sista terminen på lärarprogrammet och skriver mitt examensarbete som hand-
lar om ”varför man vill läsa till lärare”. Jag vore tacksam om du ville fylla i denna enkät efter-
som dina svar är av mycket stor betydelse för undersökningen! Enkäten delas ut till samtliga 
studenter på kursen Ped A och är helt anonym. Resultatet av undersökningen kommer att pre-
senteras i mitt examensarbete och finnas tillgänglig i DALEA, Högskolans elektroniska arkiv.  
 
Du kan lämna in din ifyllda enkät till mig utanför aulan mellan kl. 11.00 och 13.00 tisdag 
den 12/12 eller onsdag den 13/12 samma tid. Ett annat alternativ är att du lägger enkäten i 
Peter Reinholdssons lärarfack i ljushallen senast onsdag 13/12 kl. 17.00. 
 
Tack på förhand!        Anneli Sundin, lärarstuderande, Högskolan Dalarna 
 
 
 
       Kvinna       Man 
 
1. Har du någon i din släkt som är/varit lärare? (T.ex. mor/farföräldrar, föräldrar, syskon)  
       Ja         Nej 
 
2. Om ja, har det påverkat dig i ditt val av att läsa Lärarutbildningen? 
       Ja         Nej 
 
3. Har någon annan tidigare lärare som du haft eller kommit i kontakt med påverkat 
    dig i ditt val? 
       Ja         Nej 
 
4. Tror du att du som lärare ibland kommer att gå till arbetet trots att du känner dig 
    sjuk, för att inte eleverna ska bli lidande? 
       Ja         Nej 
 
5. Hur viktigt anser du att det är att du som lärare hinner ta dina raster? 

 Oviktigt        Mindre viktigt      Viktigt     Mycket viktigt 
 
6. Tror du att du ibland kommer att hoppa över dina egna raster för att hjälpa elever, 

eller hinna ikapp eget arbete som ”kommit efter”? 
       Ja         Nej 
 
      Varför/varför inte?__________________________________________________________ 
 
7. Är det OK att en lärare arbetar fler timmar än vad han/hon egentligen får betalt för 

om det gynnar eleverna? 
       Ja         Nej 

 
      Varför/varför inte?___________________________________________________________ 
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8. Varför sökte du till Lärarutbildningen?  Ta ställning till följande påståenden (a-s) genom  

att markera ett av de fyra alternativen:  
 
a) ”Utbildningen innehåller intressanta ämnesstudier” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
b) ”Jag tycker att arbete med barn är stimulerande” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
c) ”Utbildningen leder till en trygg anställning” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
d) ”Jag vill utbilda mig till kunskapsförmedlare” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
e) ”Utbildningen var lätt att komma in på” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
f) ”Jag anser att utbildningen är lagom krävande” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
g) ”Jag får bra lönevillkor i framtiden” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
h) ”Utbildningen har hög status” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
i) ”Jag anser att utbildningen är personligt utvecklande” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
  
j) ”Jag vill få en god utbildning i ledarskap” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
k) ”Jag vill fostra elever till kritiska/självständiga individer” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
l) ”Jag gillar att stå i centrum” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
m) ”Jag vill ha ansvar i min framtida yrkesroll” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
n) ”Utbildningen ger mig goda möjligheter att få arbete” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
o) ”Jag tycker det är intressant att följa barns utveckling” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
p) ”Utbildningen ger mig en god grund att stå på i framtiden” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
q) ”Det är lätt att avancera inom skolvärlden” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
r) ”Jag får attraktiva arbetstider i framtiden” 

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
 
s) ”Jag vill värna om barnens plats i samhället”   

 Inte alls       Något        Ganska mycket      Väldigt mycket 
Tack för hjälpen! 
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Redovisning av enkätsvar                 Bilaga 2  
                       
 
  Antal Antal % % 
  Ja Nej Ja Nej 
Fråga 1 Totalt 37 74 33 67 
 Kvinna 23 48 32 68 
 Man 14 26 35 65 
      
Fråga 2 Totalt 17 19 47 53 
 Kvinna 8 14 36 64 
 Man 9 5 64 36 
      
Fråga 3 Totalt 68 41 62 38 
 Kvinna 44 26 63 37 
 Man 24 15 62 38 
      
Fråga 4 Totalt 96 13 88 12 
 Kvinna 61 9 87 13 
 Man 35 4 90 10 
      
Fråga 6 Totalt 105 5 95 5 
 Kvinna 66 4 94 6 
 Man 39 1 98 2 
      
Fråga 7 Totalt 40 63 39 61 
 Kvinna 22 42 34 66 
 Man 18 21 46 54 
 
 
  Antal % Antal % Antal % Antal % 

  Oviktigt Oviktigt 
Mindre 
viktigt 

Mindre 
viktigt Viktigt Viktigt 

Mycket 
viktigt 

Mycket 
viktigt 

          
Fråga 5 Totalt 2 2 18 16 63 57 28 25 
 Kvinna 1 1,5 10 14 42 59 18 25,5 
 Man 1 2,5 8 20 21 52,5 10 25 
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  Antal % Antal % Antal % Antal % 

  Inte alls Inte alls Något Något
Ganska 
mycket 

Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

Väldigt 
mycket 

Fråga 8          
a Totalt 1 1 27 25 52 47 30 27 
 Kvinna 0 0 16 22,5 39 55 16 22,5 
 Man 1 2,5 11 28 13 33,5 14 36 
          
b Totalt 0 0 10 9 29 26 72 65 
 Kvinna 0 0 4 6 10 14 57 80 
 Man 0 0 6 15 19 48 15 37 
          
c Totalt 8 7,5 43 40 49 45 8 7,5 
 Kvinna 5 7 24 35 33 49 6 9 
 Man 3 7 19 48 16 40 2 5 
          
d Totalt 3 3 26 24,5 51 48 26 24,5 
 Kvinna 2 3 15 22 37 54 14 21 
 Man 1 2,5 11 29 14 37 12 31,5 
          
e Totalt 35 32 27 25 30 27 18 16 
 Kvinna 26 37 11 15 24 34 10 14 
 Man 9 23 16 41 6 15 8 21 
          
f Totalt 24 22 36 32,5 45 41 5 4,5 
 Kvinna 17 24 24 34 27 39 2 3 
 Man 7 17,5 12 30 18 45 3 7,5 
          
g Totalt 39 35 49 45 20 18 2 2 
 Kvinna 27 39 28 40 13 18 2 3 
 Man 12 30 21 53 7 17 0 0 
          
h Totalt 41 37 54 49 15 14 0 0 
 Kvinna 32 46 30 43 8 11 0 0 
 Man 9 23 24 60 7 17 0 0 
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  Antal % Antal % Antal % Antal % 

  Inte alls Inte alls Något Något
Ganska 
mycket 

Ganska 
mycket 

Väldigt 
mycket 

Väldigt 
mycket 

          
i Totalt 0 0 11 10 46 42 53 48 
 Kvinna 0 0 4 6 32 45 35 49 
 Man 0 0 7 18 14 36 18 46 
          
j Totalt 5 4,5 18 16,5 49 44 39 35 
 Kvinna 2 3 11 15 31 44 27 38 
 Man 3 7,5 7 17,5 18 45 12 30 
          
k Totalt 1 1 11 10 39 36 58 53 
 Kvinna 1 1,5 3 4 25 35,5 42 59 
 Man 0 0 8 21 14 37 16 42 
          
l Totalt 28 25,5 49 44 30 27 4 3,5 
 Kvinna 18 25 30 43 20 28 3 4 
 Man 10 25 19 47,5 10 25 1 2,5 
          

m Totalt 2 2 19 17 61 55,5 28 25,5 
 Kvinna 1 1,5 9 12,5 40 56 21 30 
 Man 1 2,5 10 25,5 21 54 7 18 
          

n Totalt 7 6,5 34 31 62 56 7 6,5 
 Kvinna 5 7 18 25,5 42 59 6 8,5 
 Man 2 5 16 41 20 51,5 1 2,5 
          

o Totalt 1 1 10 9 35 32 64 58 
 Kvinna 0 0 4 5,5 16 23 50 71,5 
 Man 1 2,5 6 15 19 47,5 14 35 
          

p Totalt 3 3 19 17 45 41 43 39 
 Kvinna 2 3 8 11 31 44 30 42 
 Man 1 2,5 11 28 14 35,5 13 34 
          

q Totalt 31 29 55 51 17 16 4 4 
 Kvinna 19 28,5 33 49 12 18 3 4,5 
 Man 12 30 22 55 5 12,5 1 2,5 
          
r Totalt 11 10 44 40 37 34 18 16 
 Kvinna 7 10 32 46 22 31 9 13 
 Man 4 10 12 30 15 38 9 22 
          
s Totalt 2 2 5 3,5 43 38,5 61 55 
 Kvinna 0 0 2 3 24 34 45 63 
 Man 2 5 3 7,5 19 47,5 16 40 
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