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Att vara 50+ på arbetet 
Äldre lärare om utveckling, åldrande och pension 

 
Sofia Carenholm 

 
Äldre yrkesverksamma är en ökande grupp på arbetsmarknaden. Det är 
inte ovanligt att stereotypa uppfattningar kring denna grupp resulterar i 
åldersdiskriminering. Det är även känt att människor förändras, både till 
det bättre och sämre, genom åren och att detta påverkar individens 
yrkesutövande. Sex grundskolelärare intervjuades med syftet att beskriva 
och förstå hur de ser på åldrandet, pensionen, hur de upplever att de 
utvecklats under åren samt hur de upplever att omgivningen ser på dem. 
Erfarenheter ansågs vara det mest positiva med att vara äldre medan 
distansen till eleverna var det negativa. Åldrandet ansågs medföra fysiska 
försämringar, men samtidigt upplevdes bättre människokännedom och 
ökad säkerhet i rollen som lärare. Pensionen lockade för vissa men arbetet 
upplevdes vara en viktig trygghet i livet.  
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Inledning 
 
Sveriges befolkning blir allt äldre och ofta talas det om den stora generationen 40-talister som 
idag är verksamma på den svenska arbetsmarknaden. Enligt Statistiska Centralbyråns 
arbetskraftsundersökning (2006) är ca 860 000 av det totalt drygt 4 miljoner 
arbetsmarknadsaktiva på den svenska arbetsmarknaden mellan 55-64 år gamla. År 2010 
kommer, enligt Kilbom och Westerholm (1996), 40 % av befolkningen i västvärlden att vara 
mellan 45 och 65 år. På grund av detta är det av stor vikt att ge denna grupp äldre 
yrkesverksamma en ökad uppmärksamhet. 
     Ålderism är för många ett okänt begrepp men faktum är att begreppet ålderism myntades 
på 1960-talet av Robert Butler. Ålderism består av två dimensioner - först generaliserande 
stereotyper gentemot en viss åldersgrupp och sedan diskriminering just på grund av ålder 
(Johansson, 2001). Ålderism förekommer gentemot alla åldersgrupper, men tyngdpunkten av 
forskningen har fokuserats på äldre människor och detta eftersom det är den mest vanliga 
formen av ålderism och den som är mest märkbar (Snape & Redman, 2003). Dock har 
ålderism inte fått lika stor uppmärksamhet som till exempel rasism eller sexism, och varför 
det är på det viset är något som Nelson (2005) resonerar kring. Han menar att en möjlig orsak 
till detta är att äldre tidigare var högt värderade i samhället och ansågs ha stor visdom och på 
detta område har en drastisk förändring skett, då äldre i dagens västerländska samhälle till 
viss del ses som en börda. Weiss och Maurer (2004) menar att denna ålderism kan vara 
särskilt märkbar på arbetsplatsen, då det är en miljö som ofta präglas av konkurrens, bland 
annat mellan medarbetarna. Det har blivit allt vanligare att äldre utkonkurreras av yngre med 
mer uppdaterade kunskaper.  
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Hur förändras äldre genom åren? 
 
Åldrande är ofta förknippat med försämring av de kognitiva och intellektuella förmågorna. 
Dock menar många forskare att denna uppfattning ofta är missledande och förenklad. Tack 
vare forskning inom utvecklingspsykologi kan man urskilja fyra utvecklingsmönster- 
försämring, förbättring, utbyte och omorganisation (Kanfer & Ackerman, 2004). Många 
kognitiva förmågor, särskilt de som tillhör den så kallade flytande intelligensen såsom 
resonerande, arbetsminnet och uppmärksamhet försämras med åren. Exakt när dessa 
försämringar uppstår är omdiskuterat och ofta kan det variera från person till person. 
Generella kunskaper, språket och språklig förståelse är förmågor som förbättras med åren. 
Motivationen för handlingar, såsom motivet för att arbeta, förändras genom åren på grund av 
att omgivningen och arbetsklimatet omorganiseras. Många egenskaper förändras och 
utvecklas under åren, bland annat kan personligheten och känslorna förändras (Kanfer & 
Ackerman, 2004).  
     Äldre människors psykiska förändringar har tidigare varit ett outforskat område då fokus 
främst har varit på barn och ungdomars utveckling. Dock har intresset för äldres förändringar 
ökat de senaste åren och nya teorier kring detta har presenterats. Många forskare talar om hur 
de kognitiva förmågorna förändras och att dessa kan delas upp i de som försämras respektive 
de som förbättras eller består med åren. Människans kognitiva förmågor handlar bland annat 
om tänkande, intelligens, problemlösning, minne, lärande och resonerande. De kognitiva 
förmågor som bevisligen försämras med åren är uppmärksamheten, reaktionstiden, formell 
inlärning, arbetsminnet, episodiska minnet samt förmågan att lösa logiska-rumsliga problem. 
Förmågor som förbättras eller är bestående med åren är allmän intelligens, semantiska minnet, 
prospektiva minnet, procedurala minnet, informellt lärande, samt problemlösningsförmåga 
(Hallsten, 1996). 
     Åhsberg, Gamberale och Hallsten (1993) genomförde en enkätundersökning med syfte att 
ta reda på vilka föreställningar om hur vuxna förändras genom åren som yngre respektive 
äldre medarbetare hade. Vad gäller de fysiska förmågorna, såsom kondition, syn, hörsel, 
rörlighet och reaktionsförmåga, ansåg både de yngre och de äldre att det sker en försämring 
med åren. Bland de kognitiva- intellektuella förmågorna antogs närminnet och 
inlärningsförmåga försämras med åren medan slutledningsförmåga och uttrycksförmåga 
antogs öka. Personlighetsegenskaper, såsom självkännedom, ansvarstagande, lugn, pålitlighet 
och realitetsuppfattning ansågs förbättras med åren. Dock skattade i allmänhet äldre denna 
förbättring högre än de yngre. Förmågor vad gäller relationer med andra, såsom 
samarbetsförmåga, människokännedom, omsorg och konflikthantering ansågs förbättras med 
åren, men även här skattade äldre denna förbättring högre än yngre. Yrkesrelaterade 
förmågor, till exempel kompetens, problemlösning, kommunikation, engagemang och 
prioriteringsförmåga ansågs öka med åren. Övriga förmågor, såsom flexibilitet, kreativitet, 
anpassningsförmåga och stresstålighet ansågs däremot försämras med åren, men yngre var här 
mer negativa än äldre. Sammanfattningsvis ansågs alltså bland annat de fysiska förmågorna, 
närminnet, inlärningsförmågan, stresståligheten, kreativiteten, och anpassningsförmågan 
försämras med åren. Självkännedom, pålitlighet, ansvarstagande, uttrycksförmågan, 
människokännedom, samarbetsförmåga, kommunikation återfanns bland 
egenskaper/förmågor som ansågs öka med åren.  
 
 
Framtid och pension  
 
Pension innebär enligt Feldman (1994) att äldre utträder ur arbetslivet, efter yrkesverksamhet, 
för att minska det psykologiska ansvarstagandet som arbetet medför. I Sverige är den 
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generella, ordinarie pensionsåldern fastställd till 65 år. Dock väljer många att gå i pension vid 
en tidigare ålder, både av egna vilja och på grund av påtryckningar från omgivningen. Många 
personer i gruppen äldre över 54 år arbetar inte längre, och detta kan bero på både stereotyper 
gentemot äldre, äldres egen vilja att gå i pension och pensionssystemets utformning (Kilbom 
& Westerholm, 1996). En studie av Feldman (1994) påvisade att det fanns ett antal 
övergripande faktorer som gör att äldre väljer att gå i förtida pension. Bland annat av 
individuella skäl, av hälsoskäl samt av organisatoriska skäl. 
     Ett antal studier har genomförts med syfte att kartlägga äldres attityder till pensioneringen. 
I en enkätstudie av Lim (2003) visade det sig att äldre yrkesverksamma hade en mycket 
ambivalent och delad attityd till pensionen. De såg inte pensionen generellt som något 
negativt men de var ändå oroade över vissa delar av pensionen. En majoritet av de tillfrågade 
föredrog dessutom att fortsätta vara anställda på deltid efter att de hade gått i pension som en 
extra trygghet.  
     Många äldre medarbetare väljer idag på eget initiativ att gå i förtida pension. Nilsson 
(2005) frågade i en svensk undersökning anställda över 55 år inom vårdbranschen vid vilken 
ålder de vill gå i pension samt hur länge de tror att de kan arbeta. En majoritet av de 
tillfrågade upplevde att de skulle vilja gå i pension vid en tidig ålder medan de upplevde att de 
faktiskt kunde arbeta kvar till ordinarie pensionsålder. Studien visade också att många äldre 
väljer att gå i förtida pension på grund av det gynnsamma pensionssystemet som idag finns i 
Sverige. 
     Ofta tvingas äldre, från omgivningens sida, att gå i pension innan den faktiska 
pensionsåldern. Omgivningen är både chefer, kollegor och övriga som äldre dagligen kommer 
i kontakt med på sin arbetsplats. En undersökning genomförd av Brooke och Taylor (2005), 
där två organisationer i Storbritannien och Australien studerades, visade till exempel att 
stereotyper gentemot åldrandet och äldre människor samt oförmågan för äldre att lära sig nya 
saker direkt resulterade i tvingandet till tidigt utträde ur arbetslivet. Ledningen i den studerade 
brittiska organisationen menade att detta gjorde att värdefulla erfarenheter förlorades men att 
agerandet motiverades med att de behövde en ny typ av människor med nya kunskaper.  
 
 
Stereotyper gentemot äldre yrkesverksamma 
 
Stereotyper innebär en starkt förenklad och känslomässigt laddad föreställning om en 
företeelse eller en kategori (Egidius, 2005). Många studier har genomförts med syftet att reda 
ut vilka stereotyper som finns gentemot äldre yrkesverksamma, och många av dessa har 
fokuserat på arbetsgivarens perspektiv. Hayward, Taylor, Smith och Davidson (1997) 
påvisade att det fanns väletablerade stereotyper bland arbetsgivare gentemot äldre, där en stor 
majoritet av de tillfrågade ansåg att äldre yrkesverksamma var överdrivet försiktiga, hade 
svårigheter med att lära sig nya saker samt att ta till sig ny teknologi. Dock fann samma 
artikelförfattare att det även fanns positiva egenskaper som förknippades med äldre, då äldre 
även ansågs pålitliga och produktiva. I riksförsäkringsverkets undersökning ”Arbetsgivares 
attityder till äldre yrkesverksamma” (2001) svarade 750 svenska arbetsgivare på frågor 
rörande attityder till äldre. Resultatet visar att majoriteten av arbetsgivarna ansåg att yngre är 
bättre utbildade samt att äldre har svårare att anpassa sig till förändringar på arbetsplatsen. En 
femtedel av arbetsgivarna ansåg även att äldre var mindre produktiva än yngre. I 
utbildningsbranschen, i såväl grundskolor och högre utbildningar, ansåg arbetsgivarna 
framförallt att äldre medarbetare hade svårast med att anpassa sig till förändringar och endast 
en liten del ansåg att äldre är mindre produktiva än yngre. Hassell och Perrewe (1995) 
påvisades att personer i chefsposition har mer negativa värderingar gentemot äldre anställda 
än mot yngre. Detta beror enligt forskarna på att chefer, som ofta själva är äldre, vill 
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distansera sig från äldre medarbetare i syfte att behålla en positiv självbild. Enligt Bengtsson 
och Nilsson (2004) anser chefer att äldre medarbetare skapar en trygghet genom sina långa 
erfarenheter men att de är mindre förändringsbenägna och att de har svårare att ta emot 
negativ feedback.  
     Henkens (2005) visade att yngre ofta har negativa stereotyper gentemot sina äldre 
kollegor. Bland annat ansågs äldre vara mindre produktiva än yngre. Resultatet från denna 
studie visar också att dessa negativa stereotyper kan undvikas genom ökad kontakt med äldre. 
Bengtsson och Nilsson (2004) frågade yngre medarbetare om vilka attityder de har till sina 
äldre medarbetare. De yngre medarbetarna menade att de äldre hade mycket erfarenhet vilket 
skapar meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i arbetet. Det negativa ansågs vara att 
äldre är ovilliga att ta till sig förändringar.  
     Henkens (2005) visade även att äldre personer har mer positiva attityder och tankar om 
äldre yrkesverksamma än vad yngre har. Grahn (2003) tar upp vad äldre själva ansåg var 
positivt respektive negativt med att åldras och att vara äldre. De tillfrågade menade att det 
positiva var att de med åren fått bättre självkänsla och bättre personkännedom om andra vilket 
resulterar i bättre kontakter med omgivningen. Bred erfarenhet gör arbetet smidigare och ger 
en möjlighet att kunna dela med sig till andra, vilket också ansågs positivt. Enligt de 
tillfrågade var det negativa med att vara äldre på arbetsplatsen att de blir allt tröttare, att det 
tar längre tid att återhämta sig och att de led mer av värk nu än tidigare.  
     Sammanfattningsvis är alltså de generella stereotyperna för äldre yrkesverksamma att de är 
lojala, pålitliga och inger trygghet. Samtidigt har de svårt med ny teknologi, är motsträviga till 
förändringar samt har svårigheter med att ta till sig kritik.  
 
 
Varför uppstår dessa stereotyper? 
 
Det finns ett antal teorier och resonemang om varför dessa stereotyper om äldre 
yrkesverksamma uppstår. Enligt Chiu, Chan, Snape och Redman (2001) finns det 
organisatoriska faktorer som kan påverka uppkomsten av stereotyper gentemot äldre. Enligt 
denna studie kan branschen som organisationen tillhör påverka då olika branscher kräver 
olika mycket och olika saker av personalen. Till exempel menar forskarna att många 
organisationer som är beroende av kundkontakter ofta föredrar att använda yngre personer 
som kontakt. Resultatet av detta blir att individer som arbetar inom sådana branscher blir 
socialiserade in i en värld där starka negativa stereotyper gentemot äldre medarbetare 
förekommer. Samma studie visar även att organisationens storlek kan ha inverkan på 
uppkomsten av stereotyperna och att de är vanligare förekommande i mindre organisationer 
än i större organisationer. Detta förklaras med att mindre organisationer ofta saknar kunskap 
om fördelarna med att ha en blandad ålder på personalen samt att de är mindre medvetna om 
hur ett effektivt motverkande av åldersdiskriminering kan planeras.  
    Det finns även ett samhällsperspektiv som kan spela in på hur vi ser på äldre människor. 
Det västerländska samhällets värdering är att ”bli gammal är dåligt”. Det finns exempelvis en 
stor marknad som går ut på att fördröja åldrandet, med diverse olika skönhetsprodukter 
(Nelson, 2005). Många människor känner en rädsla för ålderdomen, en rädsla som består av 
en fruktan för att själva åldras och allt vad det medför. Den som närmar sig pensionering 
närmar sig även ålderdom och död. Detta kan vara en orsak till att negativa stereotyper 
uppstår på arbetsplatsen. Bakom de negativa stereotyperna återfinns även generaliserande 
stereotyper gentemot åldrandeförloppet såsom felaktiga föreställningar om kroppens fysiska 
åldrande. Även om dessa generaliseringar kan stämma överens med vissa personer så finns 
det åtskilliga undantag (Solem, 1996).  
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Åldersdiskriminering – en konsekvens av stereotypisering 
 
Diskriminering innebär särskiljande och urskiljande av människor. I samhällsvetenskapen 
innebär diskriminering negativ särbehandling av människor som tillhör olika sociala 
kategorier (Egidius, 2005). Som tidigare nämnts är åldersdiskriminering inte ett nytt fenomen, 
men det har blivit allt tydligare och fått mer uppmärksamhet på grund av den allt större 
åldrande arbetskraften i de industrialiserade länderna. Ju fler i gruppen äldre, desto mer 
uppmärksamhet får ämnen som rör denna grupp. Diskriminering gentemot äldre 
yrkesverksamma förekommer i olika sammanhang, vanligtvis vid rekrytering, befordran och 
vidareutbildning. Att få sänkt lön och tvingas gå i förtidspension är även det diskriminering. I 
vissa situationer kan det dock vara svårt att avgöra om det verkligen är på grund av 
medarbetarens ålder som detta uppstår (Triandis, Dunnette, & Hough, 1994). 
Diskrimineringen kommer från alla grupper på arbetsplatsen, både arbetsgivare och kollegor. 
Det kan argumenteras för att de negativa stereotyperna som finns gentemot äldre medarbetare 
kan vara en orsak till att denna åldersdiskriminering uppstår (Chiu et al., 2001). Enligt 
Redman och Snape (2002) har en av fyra äldre medarbetare vid något tillfälle upplevt 
diskriminering vid rekrytering. En av tjugo har även upplevt diskriminering vid bland annat 
befordran, kompetensutveckling och pension. 
     Enligt Gutek, Cohen och Tsui (1996) finns det ett antal konsekvenser som 
åldersdiskriminering kan medföra för individen. Först och främst kan diskrimineringen leda 
till en känsla av att vara undervärderad, både av organisationen som helhet samt av övriga 
orsaker såsom individens status inom organisationen och lönenivån. Diskriminering kan även 
vara en orsak till att stress uppstår och leda till negativa tankar kring åldrandet.  
 
 
Äldre lärares situation 
 
Äldre medarbetare har olika förutsättningar beroende på vilken bransch de tillhör. I en 
föränderlig miljö kan vissa äldre ha svårigheter att hänga med i utvecklingen och där kan det 
resultera i en tydlig skillnad mellan yngre och äldre. En bransch där stora förändringar skett är 
i utbildningsbranschen, där bland annat lärarens roll har förändrats avsevärt. Många äldre 
medarbetare återfinns i just denna bransch. Äldre lärare är dessutom en grupp som det finns 
många stereotyper och uppfattningar kring, just på grund av att de kanske inte riktigt hängt 
med och accepterat de förändringar som skett. Enligt Snape och Redman (2002) är det mycket 
viktigt att alla åldersgrupper är representerade inom läraryrket så att barn kan komma i 
kontakt med vuxna i alla åldrar och ta del av deras olika kunskaper och erfarenheter. 
     I en studie av Einerfors på Lärarnas Riksförbund (2002) beskrivs läraryrket som ett djupt 
mentalt engagemang i ett stort antal människor, självständigt beslutsfattande i stressade 
situationer och hög grad av improvisation och anspänning. I sitt yrkesutövande använder 
läraren sin egen person som ett arbetsinstrument och detta har resulterat i hög arbetsbelastning 
samt att många lämnar yrket i förtid. I en artikel av Edling (2006) diskuteras det faktum att 
många äldre lärare idag väljer att lämna arbetet tidigare än den ordinarie pensionsåldern, 
bland annat på grund av ekonomiska fördelar som pensionär och den dåliga löneutvecklingen 
de haft under yrkeslivet.  
     Beroende på vilket ämne läraren undervisar i så kan lärarrollen skilja sig en del. En lärare i 
ett teoretiskt ämne kan till exempel ha högre status i skolans organisation jämfört med en 
lärare i ett praktiskt ämne. Detta bland annat på grund av att teoretiska ämnen värderas högre 
och vissa av dessa ämnen måste eleverna klara för att ens få gå ut grundskolan. De teoretiska 
ämnena anses alltså i många fall viktigare än de praktiska.  
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Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att utifrån äldre lärares perspektiv, verksamma inom såväl 
praktiska och teoretiska ämnen, beskriva och förstå hur de ser på åldrandet inom detta yrke 
samt hur de upplever att de utvecklats i sin lärarroll under yrkeskarriären. Syftet är även att 
reda ut hur de upplever att omgivningen ser på dem med tanke på deras ålder och hur allt 
detta påverkar deras framtidsutsikter inom yrket. Hur ser lärare, över 50 år, på åldrandet, sin 
utveckling och på framtiden inom detta yrke och hur upplever de att omgivningen ser på 
dem? Finns det någon skillnad i denna syn mellan lärare som är verksamma inom praktiska 
respektive teoretiska ämnen? 
 
 

Metod 
 
För detta syfte valdes den kvalitativa metoden intervjuer. Intervjuerna syftade till att få en 
djupare inblick i det valda ämnet. Syftet i kvalitativa studier är ofta, även i detta fall, av 
deskriptiv eller explorativ art. Studien syftade inte till att ge en generell bild eller en 
kartläggning av ämnet utan till att förstå den enskilda lärarens tankar, berättelser och 
resonemang på ett djupare plan. Kvalitativ metod innebär att forskaren har en viss 
förförståelse i ämnet, men samtidigt måste forskaren vara noga med att denna förförståelse 
inte påverkar analysen av datan samt att datainsamlingen sker förutsättningslöst. Den 
kvalitativa metoden ger även forskaren möjlighet att tolka intervjupersonens kroppsspråk och 
tonläge, vilket bidrar till den djupare förståelsen och analysen (Olsson & Sörensen 2001).  
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna var sex lärare på grundskolan i åldrarna 53-63, varav tre män och tre kvinnor. 
Deltagarna valdes ut med hjälp av ett målinriktat urval, vilket innebar att de med mest 
erfarenhet och kunskap inom detta område eftersöktes. Studien har två stycken undergrupper - 
lärare i teoretiska respektive praktiska ämnen och i varje undergrupp fanns tre deltagare. Som 
teoretiska ämnen räknas i detta fall SO och språk. Som praktiska ämnen räknas här 
hemkunskap och de olika slöjdämnena.  För att delta i undersökningen krävdes att deltagarna 
var över 50 år gamla, hade en lång arbetslivserfarenhet inom läraryrket samt en relevant 
lärarutbildning. Vid urvalet strävades det även efter att få en jämn könsfördelning.  
     Deltagarna var alla lärare på olika skolor, i två städer i mellansverige. Anledningen till 
denna spridning var dels att det på en och samma skola inte fanns tillräckligt med deltagare 
som passade in i urvalskriterierna och dels för att undvika att alla deltagarna var negativt 
påverkade av olika konflikter eller liknande som kan ha funnits på den aktuella arbetsplatsen.  
 
 
Material 
 
Vid intervjun användes en intervjuguide (se Appendix 1) som instrument och denna var 
egenutformad, och av halvstrukturerad form. Intervjuguiden bestod av fyra intervjuområden: 
synen på ålder, förändring/utveckling, omgivningens syn och framtid/pension. Två eller tre 
frågeställningar fanns på varje frågeområde. Vid frågeområde 1, synen på ålder, frågades det 
bland annat om vad som upplevdes vara det positiva respektive negativa med att åldras inom 
läraryrket. I frågeområde 2, förändring/utveckling, behandlades frågor såsom hur deltagarna 
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upplevde att de hade förändrats under sina år som lärare och hur läraryrket hade förändrats 
under åren. Frågeområde 3, omgivningens syn, behandlade frågor rörande hur deltagarna 
upplevde att chefer, kollegor och elever ser på dem och vilka egenskaper som de tror att andra 
associerar med dem. I det sista frågeområdet, framtid och pension, frågades deltagarna om hur 
de såg på framtiden som lärare och om tankar kring den stundande pensionen om cirka 10 år. 
Som material har en bandspelare använts för att kunna dokumentera intervjuerna. Från detta 
har intervjuerna kunnat transkriberas i sin helhet och därefter har en analys av materialet 
genomförts.  
 
 
Procedur 
 
För att få tag på deltagare till undersökningen kontaktades ett antal grundskolor, och via 
expeditionen förmedlades namn på lärare som passade in i den aktuella målgruppen. 
Deltagarantalet fastställdes till sex stycken då detta upplevdes vara tillräckligt och eftersom 
fler deltagare inte hade hunnits med på grund av tidsbrist. Sedan kontaktades de potentiella 
deltagarna via telefon eller mail och informerades om undersökningen samt om de skulle 
kunna tänka sig att delta. Samtliga kontaktade var intresserade av att delta och därefter 
skickades ett missivbrev ut (se Appendix 2) tillsammans med en intresseanmälan, antingen 
via post eller mail. Sedan bestämdes tid och plats för intervjun.  
     Deltagarna informerades innan medverkan ännu en gång om undersökningens syfte och att 
deltagandet i undersökningen var helt frivilligt. De medverkande informerades även om 
konfidentialitetskravet, att inga obehöriga kan ta del av personuppgifter, samt om 
nyttjandekravet, att undersökningen endast skall användas för detta forskningsändamål. 
Deltagarna informerades om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande samt om 
möjligheten att ta del av det slutliga resultatet. Deltagarna underrättades även om att varken 
deras namn eller skolans namn kommer att offentliggöras. Deltagarna godkände även 
användandet av bandspelare innan intervjuerna. Efter detta genomfördes intervjuerna på 
deltagarnas arbetsplatser, i en av dem vald omgivning, där de kände sig trygga. Varje intervju 
tog 30-40 minuter. Varje intervju genererade i genomsnitt 10 dataskrivna sidor text. Av detta 
valdes det relevanta ut för analys, vilket bestod av cirka 50 % av det transkriberade materialet.  
 
 
Databearbetning 
 
Inledningsvis skrevs de bandade intervjuerna ut i sin helhet för att ge en bra översikt över det 
material som samlats in. För att analysera och bearbeta det insamlade materialet i form av 
intervjutranskriptioner användes metoden meningskoncentrering som beskrivs i Kvale (2005).  
Bearbetningen inleddes genom att alla transkriptioner lästes igenom flera gånger och följdes 
av en så kallad detaljanalys vilket innebar att meningsenheter urskiljdes ur intervjupersonens 
synvinkel. Rent praktiskt söktes återkommande teman och syftet användes till att ställa frågor 
till dessa meningsenheter. Slutligen kunde huvudteman sammanfattas.  
 
 

Resultat 
 
I denna del kommer resultaten av dataanalysen att redovisas. Inledningsvis presenteras dock 
deltagarna i undersökningen kort. Därefter presenteras de huvudteman som hittats via 
databearbetningen, och styrks med hjälp av citat från deltagarna.  
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Presentation av deltagarna 
 
Bengt är 58 år och arbetar som SO-lärare på en skola i utkanten av en mellanstor stad i 
Sverige. Han har gått en allmän lärarutbildning på ett större universitet och därefter har han 
varit yrkesverksam som högstadielärare. Bengt har bytt skola många gånger och att byta skola 
menar han är viktigt för hans personliga utveckling och för ökad erfarenhet.  
     Åke är 63 år och arbetar som lärare i engelska och tyska på en högstadieskola i en större 
stad i mellansverige. Han har läst språk på universitet och har över 30 års erfarenhet av 
läraryrket. Under sin karriär har han arbetat på såväl gymnasiet som grundskolan. Under en 
längre period har Åke varit sjukskriven på grund av en sjukdom och kämpar nu för att komma 
tillbaka till jobbet på heltid. 
     Eva är 62 år och arbetar som engelska och franska lärare på en skola i en mellanstor stad i 
Sverige. Hon har läst språk på universitetet och kompletterat med ett år på lärarhögskolan för 
att få full behörighet som högstadielärare. Hon har varit yrkesverksam i två städer i Sverige 
och har en sammanlagd arbetslivserfarenhet på över 30 år.  
     Karin är 63 år och har gått på lärarhögskolan och är utbildad mellanstadielärare. Hon 
arbetade i en mindre stad som mellanstadielärare i över 25 år och flyttade därefter till en ny 
stad där hon fick jobb som hemkunskapslärare på grund av brist på andra lärarjobb. Hon har 
nu varit yrkesverksam som hemkunskapslärare för högstadieelever i över 10 år.  
     Kristina är 55 år har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat inom textilslöjden. Efter en 
utbildning inom hantverk fick hon lärarbehörighet genom ett år på lärarhögskolan. Idag 
arbetar hon på en skola i en större stad i Sverige.  
     Lars är 53 år och arbetar som träslöjdslärare på en skola i en större stad i mellansverige. 
Han har varit yrkesverksam i skolan under många år men har tidigare arbetat både med foto 
och som snickare. Han har i grunden en snickarutbildning och gick sedan på lärarhögskolan 
och tog en examen inom träteknik.  
 
 
Positivt med att vara äldre som lärare (frågeområde 1 – synen på ålder) 
 
Samtliga intevjudeltagare tar upp erfarenheter som det absolut mest positiva med att vara 
äldre lärare. Erfarenheter, som fås genom åren, ger betydelsefulla fördelar i en mängd 
situationer i skolvärden. 
 

”... nu upplever jag alltså att... va klok jag har blivit... jag tycker jag har grepp om det… 
jag kan ta hand om stökiga ungar, jag kan va en jättebra pedagog i tysk grammatik. Jag 
tycker jag har lärt mig så mycket under den här tiden, så nu är ja är gammal och vis... 
jaa (...) Jag har väldigt mycket erfarenheter i och med att jag har så mycket bredd...”  
– Åke  

 
”Man har ju lärt sig så mycket, ja man har så mycket erfarenheter... jag känner ju igen 
vissa situationer som uppstår för jag har varit med om det förut.”  
– Kristina  
 
” Det är nog erfarenheterna alltså... det kan jag tycka, som lärare överhuvudtaget så är 
det erfarenheterna. Jag tycker att jag har blivit en bättre lärare.” 
- Lars  

 
Några deltagare upplevde även att det är positivt att åldern bidragit till bättre kunskaper och 
kompetens. Kunskap ses dock inte här som utbildning, vilket är den generella definitionen. 
Kunskap är här lika med erfarenhet.  
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”Ja, och kunskaper tror jag och... Många frågar ju mig om saker, för man har varit med 
om mycket... ja, förändringar och så. Man har varit med om depressioner och allt vad det 
är, man har mycket sån kunskap tror jag nog jag kan säga... eftersom jag är SO-lärare så 
måste man ju hålla sig uppdaterad... det sker nog automatiskt skulle jag säga.” 
- Bengt  
 
”Vad gäller kunskaper så är det ju bättre nu, man har ju varit tvungen att hänga med när 
det har kommit nya tekniker och så... det måste man ju.” 
- Kristina  
 
Kompetens så tycker jag att jag har lärt mig otroligt mycket, framförallt sen jag har 
börjat här, för det här är ju ett annat jobb kan man säga. Jag har lärt mig mycket om... 
elever och deras beteenden.  
- Karin  

 
 
Negativt med att vara äldre som lärare (frågeområde 1 – synen på ålder) 
 
Några deltagare menade att det negativa med att vara äldre som lärare grundar sig på 
samhällets generella värderingar om att ”det är dåligt att vara äldre” och att ”åldrande är något 
negativt”.  
 

”Ja, att det är negativt att vara äldre överhuvudtaget i så fall...”  
– Bengt  
 
”Överallt så sägs det ju att man blir sämre när man blir äldre... så det kan man ju känna, 
att det är negativt att alla tror att man blir det...”  
– Kristina  

 
Några deltagare ansåg att det var negativt att vara längre ifrån elevernas värld i och med att 
eleverna förändrats enormt under åren som de varit yrkesverksamma. För en äldre lärare kan 
det vara svårt att veta hur dagens elever tänker och beter sig och detta kan vara svårt att 
förhålla sig till. Samtidigt menar deltagarna att det för många elever kan vara positivt att ha 
äldre lärare.  
 

”...alltså som lärare så är man ju längre och längre ifrån eleverna, elevernas värld. Jag 
hänger inte med i vad dom... gillar, musikstil och såna saker... men då, jag har inte den 
ambitionen heller,  
utan... då kan man... ja, man vet att man har andra erfarenheter som man kan ge 
eleverna, jag vill ju liksom inte vara en poppig lärare (skratt). Man kan vara lite 
mormorsroll, på det sättet ja...”  
– Karin  
 
”Ja alltså i vissa situationer, i kontakten med ungarna... speciellt på högstadiet då, att i 
deras ögon så är man ju ibland en gammal gubbe. Och det behöver ju inte... det kan ju 
vara positivt också att man är en gammal farbror sådär. Men dom lever i en helt annan 
värld än vad jag lever i, tankar, resonemang och så (...) men det kan vara en trygghet för 
dom att jag är lite äldre, särskilt för dom yngre barnen men även för äldre” 
- Lars  

 
Åke kunde inte tänka på nåt som var negativt med att vara äldre inom läraryrket.  
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”...neej, spontant måste jag nog säga att det... neej, jag kan inte säga nånting negativt 
faktiskt...” 
 – Åke  

 
 
Förändringar på det personliga planet under de yrkesverksamma åren 
(frågeområde 2 – förändring/utveckling)  
 
En förändring som många av deltagarna talade om var att de nu känner sig tryggare och 
säkrare som lärare än vad de gjorde när de var yngre. De många och långa erfarenheterna 
resulterar i ökad trygghet och säkerhet. De har mognat och allt är nu mycket lättare.  
 

”Jag känner mig säkrare och tryggare i min lärarroll, jag kan glida ner på skolan och 
klara av hur många dagar som helst så att utan tankemässigt behöva förbereda eller nåt 
sånt där va... man har ju nått en slags mognad där man fixar det mesta och det känns ju 
väldigt skönt.” 
 - Åke  

 
”...som person har jag nog blivit säkrare… jag har ju liksom lärt mig det här med att 
prata inför andra… alltså jag var väldigt blyg liksom när jag började (…) men det har 
jag ju liksom, det gör mig ingenting längre.” 
- Eva  

 
”Jag känner mig tryggare i min yrkesroll, det gör jag (...) jag har blivit tryggare i min 
roll som lärare” 
- Lars  

 
”...man har jobbat länge och känner sig kanske trygg i det man kan.”  
- Karin  

 
Några av deltagarna beskrev att de under åren som yrkesverksamma lärt sig mycket om 
människor, både elever och andra som de har kommit i kontakt med. Kontakterna med andra 
människor hade förbättrats.  
 

”Man har ju lärt sig mycket om kontakten med andra människor alltså...”  
- Bengt  

  
”Ja, det är väl egentligen människokännedom… det är ju med eleverna som jag har fått 
det, och även med deras, vi träffar ju mycket föräldrar, varit i kontakt med många 
föräldrar… så där tycker jag nog att jag har fått, det är viktiga kunskaper jag har fått.”  
– Eva  
 
”Ja... alltså man har ju lärt sig om hur barn utvecklas, alltså den biten... så där har man 
ju varit intresserad, hur dom lär sig och... hur viktigt det är hur man bemöter varandra, 
alltså elever som blir positivt bemötta är också oftast positiva... hur man är mot varann.” 
 – Karin  

 
Några av deltagarna beskrev vissa fysiska försämringar som skett i takt med att de åldrats. De 
är nu mycket tröttare, orkar inte lika mycket och är känsligare för ljud och buller.  
 

”Och det är nåt jag tycker också, att när jag har blivit äldre så är jag mycket tröttare när 
jag kommer hem. Och jag tror att det är alla dom här, mycket ljud och mycket kontakter,  
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mycket folk omkring sig, alla möten... i korridoren, alltså ljuden tycker jag tröttar en...”  
– Karin  
 
”En annan sak som jag tycker är lite tråkigt tycker jag är att... när vi har idrottsdagar 
eller ibland så har vi ju att lärarna ska spela fotboll eller handboll mot eleverna... där 
var jag alltid med tidigare, men det är jag inte nu... och det har ju att göra med att jag 
blivit äldre... Jag tyckte kanske att när jag var yngre att jag orkade mer... och sen att 
man... att jag tycker nog att när jag var yngre att jag orkade mer... nu är det lite så att 
jag är tröttare och orkar inte lika mycket... jag hade mer kraft förut.” 
- Lars  
 
”...jag kanske inte orkar lika mycket nu, som jag gjorde tidigare. Jag känner att jag 
börjar bli trött, jag är tröttare liksom, fysiskt helt enkelt… och kanske jag… är känsligare 
för ljud, och det tror jag har med åldern att göra, ja.”  
– Eva  

 
Några deltagare upplevde även att de nu var mindre stressade nu än vad de var när de var 
yngre. Detta förklarades med att de inte hade småbarn hemma och slipper den stress som där 
medföljer samt att de nu var medvetna om sina begränsningar. 
 

”...och att jag kan säga nej, jag tar inte på mig saker som jag... kunde göra tidigare, och 
det blev hur mycket jobb som helst och nu gör jag det jag är bra på istället. Jag kan 
känna mina begränsningar och acceptera dom... och som människa är det ju jättebra, jag 
kan ju liksom koppla av... så jag är mindre stressad nu... jag har accepterat mina 
tillkortakommanden...” 
- Lars  
 
”...och jag kan ju känna också att nu har jag inga småbarn hemma, jag har äldre barn 
nu som nästan är vuxna... och jag känner mig inte lika stressad längre... alltså jag 
behöver inte skynda mig hem som jag behövde förut.” 
- Kristina  
 
”...jag jämför ju nu med dom som är yngre och har barn... som dom måste skynda sig 
hem till, det har ju inte jag... på ett sätt så var det ju mer stressat när man hade 
småbarn.” 
- Karin  

 
 
Upplevelser av förändring av skolvärlden och lärarrollen (frågeområde 2 – 
förändring/utveckling 
 
Samtliga intervjudeltagare menade att skolan har förändrats under åren som de har varit 
yrkesverksamma. Den största skillnaden ansågs vara att det nu läggs större ansvar på läraren 
att vara mentor till eleverna och att det nu är mer administrativa uppgifter. Detta resulterar i 
att mindre vikt läggs på själva undervisningen. Dock skiljer sig uppfattningarna om det är en 
positiv eller negativ förändring.  
 
Några var mer negativt inställda. 
 

”Det är ju så här att när jag började, eller om man ska gå ännu längre bak i tiden... 50- 
tal... då var lärarens jobb att undervisa... och en liten liten bit fostran... men under hela 
60-talet så tar lärarna över mer och mer av föräldrarnas uppfostran... och nu, vad har vi 
nu... vi har utvecklingssamtal, mentorskap, nu ska vi ta ännu större del i elevens själsliv, 
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sociala liv... ämnesutveckling och allt det där va... fullständigt absurt (...) rollen har 
förändrats... det viktiga att undervisa har liksom blivit en bisak...”  
– Åke  
 
”Jag blev utbildad till att stå vid katedern och förmedla kunskap, men nu... man står ju 
inte vid katedern och pratar sig hes utan man går runt i ett rum och pratar med varje 
elev. Och det anpassar man sig ju efter...men jag tror väl kanske inte att alla mår bra av 
det. Det finns ju inte så starka föräldrar längre...”  
– Bengt  
 
”Det är mycket mer att göra, det är mera administrativa uppgifter... det är... mer socialt 
arbete med eleverna, det är kan man säga undervisningen på halva tiden och resten går 
till socialt arbete med barnen, det är mycket pappersarbete... det pedagogiska arbetet 
blir lidande... tidigare kunde man ha pedagogiska diskussioner, man pratade mer om 
pedagogik, nu handlar det om elevvård, det handlar mycket om kursplaner, lärarplaner, 
utvecklingsplaner, mycket dokumentation (...) Man kan väl säga att det har inte blivit 
lättare, det har blivit jobbigare och mer att göra (...) så på det hela taget så tycker jag att 
det har blivit jobbigare och sämre.” 
- Lars  

 
Andra var mer positiva till och anpassade sig efter förändringarna. 
 

”Ja, i och med att skolan förändrats så har jag liksom… följt med och anammat nya, nytt 
synsätt, nya sätt, det har jag gjort… och då tycker jag kanske att det har blivit… att 
mycket faktiskt har blivit bättre sen när jag började (...) Vi får ju ta hand om eleverna 
socialt på ett helt annat sätt… eh… förr när jag började, då var det liksom, var 
undervisningen som gällde och det sociala fick det nån annan sköta om liksom… det var 
hemmets sak, det är nog den största skillnaden.”  
- Eva  

 
”Något jag tycker är positivt är de förändringar som skett med skolan i allmänhet 
liksom... alltså förut så var det så strikt... nu får eleverna mer utrymme och jag tycker det 
är bra att det läggs mer vikt på den sociala biten med mentorskap och så...” 
- Kristina  

 
Något annat som deltagarna upplevde som förändrat var att det nu fokuseras mer på 
samarbete medan det förr i tiden var mer ensamt som lärare.  
 

”...då var det ju så här att man skötte sig själv på ett helt annat sätt, jag gick in i ett 
klassrum och man hade liksom inget samarbete, man pratade liksom inte med andra 
egentligen om hur man hade det och så… eventuellt kunde man prata lite pedagogik 
kanske, men, men… om man hade problem eller något sånt där, det fick man ju sköta 
själv och nu samarbetar man ju mer om… elever och man gör projekt ihop… och 
överhuvudtaget mycket, mycket mer samarbete.”  
– Eva 
 
”Alltså lärarrollen har ju förändrats mycket under dom här 40 åren... man var mycket 
mer ensam förut som lärare, man hade, som jag då, man hade sin klass och hela 
ansvaret... och man hade inte så många att diskutera med, om eleverna... jag tycker det 
är, att man har mer med varandra att göra nu, och det tycker jag är bra!” 
 – Karin  

 
Statusen för en lärare har förändrats anser två av intervjudeltagarna. Många kritiserar idag 
skolan öppet och detta resulterar i att lärarrollens status har påverkats.  
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”... och så det här med all kritik man får, ja från både föräldrar och andra...alla har en 
åsikt om skolan och det pratas ju mycket om lärare överallt... och det känns ju inte så kul 
kanske. Förr var det ju ingen som sa nåt, ja det var en annan syn då.” 
- Kristina  
 
”...statusen för en lärare har ju ändrat sig väldigt… faktiskt… och synen på det här 
liksom att alla hela tiden, alla har synpunkter på skolan, alla kan få ha synpunkter och… 
säga att det är så dåligt och sådär va… skolan diskuterades ju inte förr, och det är klart 
att, det kanske inte var bra det heller… väldigt intresse liksom, men ett väldigt ytligt 
intresse kan man säga faktiskt…”  
- Eva  

 
 
Omgivningens syn på äldre lärare (frågeområde 3 – omgivningens syn) 
 
Omgivningen, som här består av chefer, kollegor och elever, kan påverka hur en person tänker 
och känner för sitt arbete. Detta är något som kan påverka det dagliga arbetet för dessa 
individer. Många av deltagarna menade att de kände att både chefer och kollegor hade stor 
tillit och respekt till dem, just tack vare deras ålder. Yngre kollegor upplevdes känna en 
trygghet och tillit till att det fanns äldre i lärarkollegiet och chefer upplevdes ge de äldre mer 
respekt och ansvar. 
 

”...jag tycker nog att man respekteras mer och mer, ja ju äldre man blir... att man får 
mer ansvar och att många förlitar sig på en... att cheferna ofta frågar mig om saker och 
stöttar sig på mig, frågar mig om råd... Ja, likaså kollegorna också faktiskt... det är ofta 
dom vill ha min åsikt om saker och ting.” 
- Bengt  

 
”... jag tror att jag är respekterad av mina kollegor, det tror jag. Och... när det har 
kommit nya lärare hit då, och då när dom har haft sitt första år här, det är ett tungt år 
det första året... så tycker jag att jag har fått, det kanske inte är bara jag... men jag tycket 
att många har pratat med mig, eller vi har pratats vid om saker och ting... och dom har 
pratat av sig på mig... om det ena och det andra... och det tror jag... är uppskattat... jag 
tror att folk tycker jag är pålitlig.” 
- Karin  
 
”...dom vet ju att på äldre personer kan man lita på, på nåt sätt… eh, man har inga, ofta 
är man så att säga ganska plikttrogen, kvinnor i min ålder särskilt, man är väldigt 
plikttrogen, man har inga småbarn som man liksom behöver va hemma och ta hand om, 
så man är alltid på jobbet och sådär… och det, ja, jag tror att dom tycker att man kan  
lita på en, till 100 % sådär va, i vissa saker… när det gäller… ja, man gör det man ska 
och sådär va.” 
- Eva  

 
Erfarenheter är en egenskap som deltagarna upplevde att omgivningen associerade med dem 
som äldre. Kollegor och chefer uppskattar dem särskilt tack vare deras viktiga erfarenheter.  
 

”Ja, dom tom tänker väl också på det här, det här med erfarenhet kan jag tänka mig... de 
här erfarenheten man har är liksom ens plus kan man säga...” 
- Eva  
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”Jag tror nog att dom tycker att jag har mycket erfarenhet, ja eftersom jag har jobbat så 
länge... dom ser mig som en som vet mycket om skolan och arbetet.” 
- Kristina  

 
”Vad gäller mina kollegor så tror jag att jag är nån sorts erfaren, ganska ambitiös 
person men... ja en ganska schysst kille.” 
- Lars  

 
Vad gäller elevernas syn på äldre lärare så trodde några deltagare att eleverna helst ville ha 
yngre lärare. Eleverna har lättare att identifiera sig med en lärare som är närmare sin egen 
ålder och tycker ofta att det är roligare med yngre lärare.  
 

”...elevers syn också… dom tycker ju att det är roligare med såna som är yngre och är 
mer jämnåriga… men det finns ju elever också som kan känna sig trygga när det kommer 
en äldre person… så det är inte enbart negativt, det är det inte… men ibland kan det vara 
negativt, man förstår ju det att det är så, att det är så… 
- Eva  
 
”...om man är lite vilsen i lärarrollen så blir dom lite tryggare av att ha en äldre lärare. 
Alltså det kan vara så att... som elev vill man ha en yngre lärare (skratt) och som förälder 
kanske man tycker det är skönt med en som har lite mer erfarenhet.” 
- Bengt  

 
Bengt beskrev även att eleverna och omgivningen i allmänhet inte förväntar sig att han ska 
kunna klara av den ”nya” tekniken. Lars menade att då han inte klarar av tekniken blir 
kontakterna med eleverna lidande.  
 

”Omgivningen förväntar sig inte att jag ska kunna såna saker... med datorer och så... och 
alltid finns det ju någon elev som kan det här med video eller ja power-point 
presentationer. ” 
- Bengt  

 
”...jag kan inte... hela den här datavärlden så att säga, där hänger jag inte med alls (...) 
där finns det ju yngre lärare som kan det bättre och förstår eleverna.” 
- Lars  

 
 
Tankar kring pension (frågeområde 4 – framtid och pension) 
 
Som äldre på en arbetsplats är det naturligt att fundera kring när det är dags att gå i pension. 
Samtliga deltagare har haft funderingar kring detta, men åsikterna delar sig om vid vilken 
ålder de vill gå i pension. Några vill arbeta kvar till pensionsåldern 65 år eller längre.  
 

”...jag kunna tänka mig att jobba flera år över pensionsåldern (...) Ja, det kan jag tänka 
mig, därför att nånstans har jag alltid älskat det här jobbet, att undervisa...” 
- Åke  

 
”...ja, jag skulle nog vilja jobba så länge som möjligt skulle jag säga. Men det är klart att 
det är ju bara sju år kvar nu tills jag är 65 så man borde ju fundera mer på det. Och jag 
vill inte sluta jobba än på ett tag... jag trivs ju verkligen med jobbet.” 
- Bengt  
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Andra har funderat på att gå i pension i förtid.  
 
”... ja det är klart att man funderar på pensionen, och det är ju lockande att gå lite 
tidigare... det är ju många som gör det nu för tiden.” 
- Kristina  
 
”...jag funderar ju på hur länge jag ska jobba till förståss… och väger ju för och emot 
då… ytterligare några som jag har jobbat med då på den här skolan, det är ju flera 
stycken som den här hösten har gått i pension… och dom har då gått tidigare än dom 
skulle… och då funderar ju jag på det här också, jag menar jag jobbar ju väldigt 
mycket… och så tänker man ju då på hur länge man ska hålla på, om det är värt det och 
liksom. Men det är inte så att jag startar några projekt, utan jag funderar ju på det här. 
Jag menar jag vet ju att jag bara ska jobba ett par år till.” 
- Eva  

 
Några av deltagarna beskriver situationen att gå i pension som att de skulle förlora en del av 
sin identitet. Det finns även en rädsla för att förlora de sociala kontakterna på arbetsplatsen 
och att mista sin meningsfullhet i livet. 
 

”...det är ju det här med… var står jag, har jag nån identitet liksom när jag slutar, för att 
jag tycker jag har… jag har identifierat mig väldigt mycket med mitt arbete så att säga. 
Och då undrar jag liksom… hur ska det bli då när jag slutar arbeta, med 
jobbarkompisar… att inte va med i nåt sammanhang. Och det är ju liksom så 
förutbestämt när man har ett jobb, man vet ju liksom på nåt sätt, man vet när man ska gå 
till jobbet, man vet när det är lov, det är så inrutat va… men sen då… då ska man 
bestämma det där själva då, det är ovant… Och sen att man inte har... man har inte 
samma… betydelse. Och det är klart då kan man skaffa det på nåt annat sätt… det är 
klart.” 
- Eva  

 
”...vad skulle man göra då hela dagarna (skratt). Ja... och så skulle man nog sakna att 
göra nåt vettigt om dagarna... ja, jobbet är ju betydelsefullt i det avseendet... det är 
utvecklande att vara på jobbet, det är det.” 
- Bengt  
 
”...alltså det är ju roligt att arbeta, jag älskar att jobba... och det här... att vara väntad 
alltså, man har ju en uppgift här, man har ju en plats som man ska fylla (skratt). Ja, den  
sociala biten skulle jag nog sakna, arbetskamraterna... 
- Karin  

 
”Rädslan kan ju vara att man blir pensionär, att man är... det kan ju finnas nåt sting av 
att man inte behövs längre, att man har gjort sitt på nåt sätt, i samhället då... nu har man 
ju ändå en uppgift att fylla och jag är nog ändå ganska beroende av... arbetet och 
arbetskamraterna... så är det ju med skolan, man känner ju att man gör nåt. Sen är det 
väl så att när man blir pensionär så måste man hitta ett meningsfullt liv ändå. Men jag är 
inte så oroad för det, för jag kan nog fylla den tiden (...) Men jag längtar inte till 
pensionen, det är ju så många som vill gå tidigare... jag tycker det är skönt att ha ett 
ställe att gå till och arbetskamrater...” 
- Lars  

 
Deltagarna upplevde att det positiva och det som lockade med att gå i pension var att de nu får 
mera tid över till familjen och övriga saker de inte hunnit med då de arbetat.  
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”...att få tid till andra saker... få bestämma själv, tid... jag har ju 6 barnbarn till 
exempel... jag tänker på dom... men jag kan ju tänka mig att göra saker man inte har 
hunnit med... ja som kanske läsa nånting, jag är ju aktiv inom kyrkan, så där finns det ju 
mycket man kan göra, saker och ting... så jag är ju verkligen inte orolig för det.” 
- Karin  
 
”...men det väl att jag har ju tusen grejer som jag har, vill hinna med... Jag ska ju läsa 
alla Shakespeares verk, bara det... ja, och alla bob dylans texter... jag är ju ett bob dylan 
fan... och så håller jag på och skriver om medicinalväxter. 60-böcker har jag... om 
medicinalböcker... och fotograferar, vandrar, torkar växter och trädgårdsodling...” 
- Åke  
 
”Ja, det är klart då har man kanske har mera tid... för andra saker. Ta hand om 
barnbarnen och så, ja mer tid för familjen.” 
- Bengt  

 
 
Lärarnas reflektioner 
 
Åsikterna om att åldras var övervägande positiva, det positiva med att vara äldre som lärare 
ansågs väga tyngre än det negativa. En deltagare menade till exempel att hennes ambitioner 
har ändras ju äldre hon blivit och det är heller inte hennes strävan att försöka ”verka yngre” 
och därigenom få ökad popularitet. Hon menade att det kan vara uppskattat att vara äldre som 
lärare. En annan deltagare menade att allt är mycket lättare nu, inga direkta ansträngningar 
krävs för att göra ett bra jobb. Kompetensen och erfarenheterna från läraryrket har medfört 
denna säkerhet menar deltagaren.  
     Många av deltagarna upplevde ämnet pension som viktigt, men kanske även lite jobbigt att 
tala om. Detta märktes bland annat genom att deltagarna hade en mer osäker och tyst ton, 
samt generellt sätt en mer negativ inställning. De sociala kontakterna och meningsfullheten i 
livet upplevdes delvis hotad, vilket kan vara en förklaring till detta beteende.  
 
 
Jämförelse mellan lärare i praktiska respektive teoretiska ämnen 
 
Vad som generellt kan sägas om skillnader mellan deltagarna i de båda undergrupperna, lärare 
i praktiska respektive teoretiska ämnen, är att det inte verkade finnas några tydliga skillnader. 
De hade mycket liknande upplevelser och syn på åldrande, förändringar och pension. Där en 
viss skillnad kunde hittas är hur de upplever att omgivningen ser på deras ämne, vilken vikt 
som läggs på de olika ämnena.  
     De som spontant talade om skillnader mellan praktiska och teoretiska ämneslärare var 
Kristina och Lars, båda lärare i de båda praktiska slöjdämnena. De menade bland annat att 
lärare i teoretiska ämnen var mer stressade och pressade än de själva då det är högre krav på 
eleverna i de teoretiska ämnena. De menade även att de praktiska ämnena får lida till förmån 
för de teoretiska som samhället anser är viktigare för eleverna.  
 

”Ibland kan man nog säga att man har ett lättare jobb än till exempel svensklärare... det 
finns ju skillnader... de är mycket mer pressade... de har de nationella proven och 
stressar mycket över det (...) De praktiska ämnena får mindre uppmärksamhet, de känns 
onödiga. Eleverna tycker inte det, men alla andra (...) Eleverna måste ju klara av 
kärnämnena, så det läggs mer vikt på dem och då kommer slöjden i skymundan. Vissa vill 
ju göra slöjden teoretisk, men det går ju inte...” 
- Lars  
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”... det handlar ju mycket idag om betyg och det är ju så att det läggs mer kraft på... de 
teoretiska ämnena och då blir ju vi lidande (...) eleverna måste ju klara av grundämnena 
och då är det klart att det är högre krav i dom ämnena.” 
- Kristina  

 
Värt att nämna är även att samtliga deltagare är mentorer och handledare för en grupp elever 
vilket medför att alla lärare, oavsett ämne, har en nära kontakt med eleverna. Lärarna i 
praktiska ämnen träffar såklart fler elevgrupper än de som är lärare i de teoretiska ämnena och 
detta kan resultera i en viss begränsad kontakt med eleverna för de praktiska ämneslärarna.  
 
 

Diskussion 
 
Nedan följer diskussionsdelen, dock kan inte samtliga resultat kommenteras. Därför valdes de 
som ansågs mest betydelsefulla och eventuellt motsägelsefulla.  Funderingar kring studiens 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet finns också i detta stycke, liksom förslag på 
framtida forskning. Diskussionsdelen inleds dock med en kortare sammanfattning av 
resultatet.  
 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
Resultatet som presenterades ovan delades in i sju underrubriker som var och en innehåller ett 
antal teman. Det positiva med att vara äldre som lärare ansågs vara erfarenheter och 
kunskaper. Det negativa ansågs vara samhällets negativa värderingar om äldre och att de nu 
som äldre var längre ifrån elevernas värld. Trygghet och säkerhet i rollen som lärare, bättre 
människokännedom var det som deltagarna menade hade förbättrats med åren. De var nu 
också mindre stressade. Den fysiska hälsan var det som deltagarna upplevde hade försämrats 
med åren. Att skolan har förändrats, det är något som samtliga deltagare höll med om. Det är 
nu mer administrativa uppgifter och mer socialt ansvar för eleverna, vilket resulterat i att 
undervisningen får mindre tid. Lärarrollens status upplevdes ha försämrats och det är nu mer 
samarbete mellan lärarna än vad det var förr i tiden. Chefer och kollegor på skolor respekterar 
och litar på äldre medarbetare menar deltagarna i studien. En egenskap som förknippas med 
äldre ansågs vara erfarenheter. Deltagarna upplevde att många elever föredrar yngre lärare 
men att eleverna samtidigt kände en trygghet i de äldre lärarna. Uppfattningarna skilde sig åt 
vad gäller när deltagarna ville gå i pension, vissa funderade på att gå i förtid medan andra 
ville jobba kvar till ordinarie pensionsålder. Arbetet värderades högt och ansågs vara en 
trygghet i livet och några deltagare upplevde en rädsla för att förlora sin meningsfullhet i livet 
och sociala kontakter vid tanken på pension. Att få mer tid till familjen och andra aktiviteter 
ansågs vara det mest positiva men att gå i pension. Inga skillnader fanns i synen på åldrande, 
förändringar och pension mellan praktiska och teoretiska ämneslärare. Två praktiska 
ämneslärare talade dock om att deras kollegor i teoretiska ämnen upplevdes mer stressade och 
pressade än dem.  
 
 
Kommentarer till specifika resultat  
  
Ofta talas det om erfarenheter och kunskaper som varandras motpoler och uppfattningarna om 
vilket som värderas högst skiljer sig åt. Vissa anser att erfarenheter är det absolut mest 
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värdefulla som finns i en arbetssituation, andra förespråkar uppdaterade kunskaper. I dagens 
kunskapssamhälle är det vanligt att arbetsgivare värderar kunskaper och utbildning högst. 
Kunskaper är även något som tidigare forskning visat inte associeras med äldre medarbetare, 
bland annat visade sig detta i Riksförsäkringsverkets undersökning från 2001, där yngre 
ansågs ha bättre kunskaper. I denna studie har dock samtliga deltagare poängterat att 
kunskaperna blivit bättre med åren, något som motsäger den tidigare forskningen. 
Förklaringen till detta är att deltagarna i studien menade att erfarenheterna bidrar till ökad 
kunskap och inte att kunskap är lika med utbildning. Att de äldre ansåg detta visar på hur 
viktiga erfarenheterna är, kanske till och med viktigare än uppdaterade kunskaper. Självklart 
är läraryrket ett yrke där specifika ämneskunskaper krävs, men detta är något som kan 
uppdateras under åren genom att följa med i ämnets utveckling. Kunskaperna som lärare och 
ta hand om elever är något annat, och dessa kan endast uppnås genom utövning av yrket.       
     Läraryrket har, som presenterats, förändrats avsevärt under åren. Lärarna som deltagit i 
denna studie har alla varit med om dessa förändringar och har därigenom fått stor erfarenhet. 
Varje erfarenhet har dessutom resulterat i ökad kompetens. Denna kompetens innefattar bland 
annat förståelse för människor, beteenden och utveckling. Trygghet och säkerhet var något 
som upplevdes öka med åren. En deltagare upplevde att förberedelser inte behövdes i lika stor 
utsträckning, och en annan var nu inte lika blyg. Denna trygghet har även den fåtts genom 
erfarenheterna som läraryrket givit. 
     Vad gäller stereotyperna gentemot äldre lärare visade denna studie att både chefer och 
kollegor respekterade och litade på de äldre. Detta överensstämmer med tidigare forskning, 
bland annat Hayward et al. (1997), där det visade att äldre ansågs pålitliga. Detta är intressant 
eftersom det kan kopplas samman med diskussionen om vikten av erfarenheter inom 
läraryrket. Vad är det som gör att äldre lärare upplevs pålitliga och inger respekt? Antagligen 
just de många erfarenheter de fått genom åren. 
     Vad gäller omgivningens stereotyper gentemot äldre lärare kan detta resultat bekräfta 
tidigare forskning om stereotyper. Deltagarna ansåg att omgivningen värderar deras 
erfarenheter och hyser stor tillit till dem. Vad man dock kan se här är att deltagarna generellt 
sätt tog upp omgivningens positiva uppfattningar till äldre och inte något negativt förutom 
elevernas syn. Detta kan bero på ett flertal anledningar, kanske för att de inte alls upplevde att 
omgivningen såg deras ålder som något negativt eller kanske för att de försökte skydda sig 
från dessa stereotyper. 
     Något som har bekräftats genom denna studie är gällande de förändringar som äldre 
genomgår under åren. Det visade sig att deltagarna i denna studie, likt Åhsbergs et al. studie 
(1993), ansåg att människokännedomen förbättrats medan de fysiska förmågorna försämrats. 
Dock ansåg deltagarna i denna studie att de nu är mindre stressade då de inte har ansvaret som 
småbarnsföräldrar länge, och att erfarenheterna även har lärt dem att hantera stress bättre. 
Detta är anmärkningsvärt eftersom det i Åhsbergs et al. studie ansågs att stresståligheten 
försämras med åren, dessa resultat motsäger alltså varandra.  
     I enlighet med Lims studie (2003) var attityderna gentemot pensionen något ambivalent. 
Pensionen var något som lockade och deltagarna var inte oroliga för att inte kunna fylla tiden 
som pensionär, men det fanns en viss rädsla för att förlora den meningsfulla tillvaro som att 
vara yrkesverksam lärare medför samt en rädsla för att förlora arbetskamraterna. 
 
 
Reliabilitet, validitet och syftestankar 
 
Något som kan diskuteras vad gäller den externa validiteten är resultatets generaliserbarhet 
över tid, kommer dessa resultat även att gälla i framtiden? Eftersom skolan är en värld som 
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ständigt förändras, mycket i takt med samhället och eleverna, är det mycket rimligt att anta att 
framtidens äldre lärare har en annan uppfattning vad gäller detta.  
     Eftersom intervjuerna har spelats in på band så har fullständiga transkriptioner kunnat 
genomföras vilket kan anses öka studiens validitet. Dock kan det vara negativt att studiens 
intervjuare och bedömare varit samma person. Studien skulle ha haft högre validitet om en 
medbedömare hade funnits. Att det endast användes en metod i denna studie kan också vara 
negativt, och för att få högre validitet skulle det kunnat ha varit en ide att som komplement 
använda en annan metod. Det fanns dock ingen möjlighet att göra detta på grund av tidsbrist 
och ett experiment om äldre lärares upplevelser av sin livssituation ansågs inte möjligt att 
genomföra. 
     Denna studie har berört många olika områden vad gäller äldre lärares arbetssituation - 
tankar kring pensionen, omgivningens stereotyper, tankar kring åldrandet och individuella 
förändringar under de yrkesverksamma åren. Trots att mycket användbart material har hittats, 
så kan studien anses begränsad just på grund av dess stora omfattning, då många olika ämnen 
har studerats i en och samma studie. Detta har resulterat i att de olika områdena endast har 
”skrapats på ytan” och i efterhand kan det anses att det vore bättre att bara studera ett eller två 
av dessa områden för att få en mer djupgående studie. Undersökningen har uppnått syftet att 
beskriva äldre lärares situation men kan anses varit mindre lyckad med att uppnå syftet att 
verkligen få en djupare förståelse för varför individen tänker på ett visst sätt vad gäller tankar 
kring ålder, pension, förändring och omgivningens syn.  
     Vad gäller undersyftet, nämligen om det finns några skillnader i synen mellan lärare i 
praktiska respektive teoretiska ämnen, så visar detta resultat att det inte finns några skillnader 
förutom att de praktiska ämneslärarna upplevde att de var mindre pressade och stressade än de 
teoretiska ämneslärarna. Detta resultat kan bero på valet av analysmetod och att denne inte 
gav utrymme för tolkning på denna punkt. Dock talade ingen i undergruppen teoretiska lärare 
spontant om detta, och kanske beror det på att det saknades en precis frågeställning i ämnet i 
intervjuguiden. Hade jag haft en fråga likt: ”upplever du att det finns skillnader mellan 
praktiska och teoretiska lärare vad gäller X”? kanske jag hade haft mer att gå på i 
databearbetningsfasen. Jag har presenterat de teoretiska lärarnas spontana svar i resultatdelen 
då de upplevdes viktiga, men jag vill påpeka att det inte går att dra några generella slutsatser 
om detta då data i detta specifika syfte saknas.  
 
 
Förslag till framtida forskning 
 
Genom att uppmärksamhet riktats mot denna grupp äldre lärare kan de uppskattas och 
respekteras ännu mer för sina erfarenheter. Resultatet kan vara användbart för alla som har 
kontakt med skolvärlden, och då framförallt ledning och yngre kollegor.  
     Vidare har denna studie som tidigare nämnts endast beskrivit äldre lärares arbetssituation, 
så för framtida forskning skulle det vara intressant att gå med djupgående på var och ett av 
dessa områden. Mycket forskning finns till exempel på ämnet pension och detta är något som 
även ofta diskuteras i olika sammanhang (media, fackförbund, arbetsplatser etc.). Därför 
skulle det vara mer intressant att studera till exempel äldre lärares tankar kring förändringar 
på det personliga planet mer ingående, då det så långt jag känner till, inte finns någon 
forskning på det området för just äldre lärare. Som komplement till denna kvalitativa 
undersökning skulle det vara en ide att göra en kvantitativ enkätstudie. Detta skulle ge ett 
större deltagarantal och med större trovärdighet kunna generaliseras över populationen äldre 
lärare.  
     I denna studie har det inte varit för avsikt att studera området utifrån ett genusperspektiv. 
Dock har det i analysen visat att det möjligen skulle kunna finnas sådana skillnader. Det 
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skulle av denna anledning vara intressant att studera om det finns några könsskillnader vad 
gäller utveckling, pension osv.  
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Appendix 1 
 
Berätta kort om din yrkesbakgrund! Utbildning, erfarenhete etc.  
 
 

1. Synen på ålder 
 
Känner du dig äldre än dina kollegor på din arbetsplats och i så fall inom 
vilka situationer?  
 
Vad upplever du är positivt med att vara äldre inom ditt yrke?  
 
Vad upplever du är negativt med att vara äldre inom ditt yrke? 
 
 

2. Förändring/ utveckling 
 
Hur upplever du att du har förändrats/utvecklats i din lärarroll under din 
yrkeskarriär? Tex: hälsa, motivation, socialt, prestation, kompetens.   
 
Vilka är de största skillnaderna i lärarjobbet om du jämför mellan när du 
började och nu?  
 
Vilka är de viktigaste kunskaperna/ erfarenheterna som du fått genom ditt 
yrkesutövande? 
 
 

3. Omgivningens syn (Med omgivning menas de som du dagligen 
kommer i kontakt med i ditt arbete, t.ex. chefer, kollegor, elever). 

 
Hur upplever du att din omgivning ser på dig? Vilka egeskaper tror du att de 
associerar med dig? 
 
Känner du dig uppskattad av din omgivning? Har du blivit mer uppskattad 
med åren? Hur visar sig det?  
 
 

4. Framtidsutsikter 
 
Hur ser du på din framtid inom läraryrket? 
 
Hur påverkar omgivningen (chefer, kollegor, elever) dina framtids-
möjligheter? 
 
När skulle du vilja gå i pension och vilka är de positiva respektive negativa 
sidorna med att gå i pension enligt din åsikt?  
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Appendix 2 
Hej! 
 
Mitt namn är Sofia Carenholm och är student på Mälardalens Högskola i 
Västerås. Jag håller för närvarande på med min C-uppsats i 
arbetslivspsykologi som handlar om hur lärare över 50 år ser på åldrandet, 
sin utveckling under åren, framtiden och hur de upplever att omgivningen 
ser på dem.  
Jag letar nu därför efter deltagare till min intervjuundersökning. Dig jag 
söker är 50+, är utbildad lärare och har en lång arbetslivserfarenhet inom 
läraryrket. Intervjun ger dig möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter 
som lärare och dina tankar kring åldrandet.  
 
Ditt deltagande i intervjustudien är helt frivilligt och du kan när som helst, 
såväl innan som under intervjun, välja att avsluta din medverkan. Dina 
uppgifter och svar kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast 
att användas i detta forskningssyfte. Intervjun beräknas ta mellan 30-40 
minuter och jag kommer använda mig av en bandspelare för att 
dokumentera intervjun. Endast jag kommer att lyssna på bandet som senare 
raderas.  
 
Om du är intresserad av att delta i denna intervjustudie ber jag dig att fylla i 
nedanstående intresseanmälan och skicka den till mig i det frankerade 
kuvertet som medföljer detta brev. Du kan även kontakta mig via telefon för 
att lämna din intresseanmälan.  
Obs. Anmälan är inte bindande och du kan när som helst ångra din 
anmälan. Jag är mycket flexibel vad gäller tid för intervjun och ger dig 
möjlighet att själv föreslå en tid som passar dig. Jag kontaktar dig så fort 
som möjligt för att bekräfta tid och plats.  
 
Har du frågor som rör intervjun går det bra att kontakta mig på telefon 021-410634 
eller via mejl scm04001 student.mdh.se. 
 
Tack för visat intresse! 
 
Mvh, 
 
 
 
Sofia Carenholm 
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Intresseanmälan till deltagande i intervjustudie 
 
 
Namn:     
 
Ålder:      
 
Antal år som lärare:   
 
Utbildning:      
 
Lärare i ämne:     
 
Skola:      
 
Kontaktinfo dagtid:    
 
 
Jag godkänner användande av bandspelare:      Ja       Nej 
 
 
Förslag på tid och plats för intervjun: 
 
 
 
 
 
 
 
Namnteckning 
 


