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Abstract 
 
Under den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen har vi träffat ett flertal lärare. 

Gemensamt för dem har varit att de måste förhålla sig till de krav och förväntningar som 

ställs på dem i deras yrkesroll. Vårt syfte är att ta reda på hur lärare konkret gör för att få 

verksamheten att fungera i relation till dessa yttre faktorer. Vi har intervjuat verksamma, 

utbildade lärare med yrkeserfarenhet.  

 

Forskning pekar på att lärare genom decentralisering fått ett ökat antal arbetsuppgifter. 

Uppdraget har utvecklats från att vara ett utbildnings- till att bli ett bildningsuppdrag. De 

styrdokument som lärare har att rätta sig efter, är öppna för en fri tolkning. En ökad mångfald 

i samhället medför att värdegrunden har en ny, inte helt självklar för alla, plattform att stå på. 

Förutom nämnda krav finns förväntningar från bland andra elever, föräldrar och samhälle 

som läraren också skall uppfylla. 

 

Vår undersökning visar att erfarenhet i att undervisa elever, tolka styrdokument och ha en 

egen klar bild om kunskap, är de viktigaste verktygen för lärarna. Allt detta samverkar mot 

deras mål; att hjälpa eleverna att bli goda samhällsmedborgare 

 
 
Ämnesord: Bildningsuppdrag, krav, förväntningar, styrdokument, kunskap och erfarenhet.   
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1. Inledning med bakgrund 
Det har på senare år skett stora förändringar i samhället genom bl.a. informationsteknologins 

intåg. Samhället förändras i allt snabbare takt och i dag är det inte längre självklart vilken 

kunskap skolan skall förmedla. Detta avspeglar sig i läroplanen som i sin senaste version, 

Lpo94, lämnar stort utrymme för läraren själv att tolka vad som ska behandlas och läras ut. 

Det är ett svårt uppdrag att avgöra vilka verktyg eleverna behöver. Den snabba utvecklingen 

medför att dagens sanningar inte säkert gäller imorgon.  

 

I uppsatsen ges en kort historisk tillbakablick över läraryrkets utveckling. Därefter ges en bild 

av de krav och förväntningar som finns på yrket samt olika tolkningar av uppdraget. Vi 

belyser yrkets komplexitet till följd av decentraliseringen och samhällsutvecklingen, beskriver 

kunskapsbegreppets innebörd i dagsläget. Litteraturgenomgången avslutas med olika visioner 

om yrket i framtiden. Den empiriska delen visar vilka metoder vi arbetat efter för att 

undersöka lärarnas erfarenhet av uppdraget. Vi redovisar dessa intervjuer med verksamma 

lärare. Resultatet analyseras och jämförs med aktuell forskning i en avslutande diskussion. 

Slutligen ges en kort sammanfattning av arbetet och resultatet. 

 

För att förstå den komplexitet som lärare idag ställs inför, anser Carlgren & Marton (2002) att 

lärarrollen bör ses i relation till hur den var förr. Skolan var förr exklusiv i det avseendet att 

den var få förunnad och att skolan hade ensamrätt på kunskapsförmedlande. Lärarna ansågs 

vara specialister på både innehållet och metoderna. Det handlade om att lära någon något. 

Lärarna var respekterade och eleverna sågs som oskrivna blad, som skulle fyllas på rätt sätt 

och med rätt innehåll. Det fanns en närmast religiös tro på vetenskap. Resultat av ny forskning 

om hur elever lär på bästa sätt genom olika metoder skulle införlivas hos och utföras av 

läraren, snabbt och utan reflektion. Dagens lärarroll har i mycket övergått till att ha en 

handledande och rådgivande funktion som skall förmedla kunskap och färdigheter samt 

förbereda eleverna för att bli medvetna medborgare i ett samhälle i snabb omvandling. En 

negativ utveckling av yrket är att dess status har devalverats (Richardsson, 2004). 

 

På våra VFU-platser har vi mött lärare av, huvudsakligen, tre slag: 

- Vi har sett lärare som brinner för sitt uppdrag, tar till sig nya idéer, engagerar sig i 

eleverna, är medvetna om att samhället förändras och arbetar för att skolan skall vara 

med denna process.  
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- Det finns också de som verkar omedvetna eller oberörda av utvecklingen och tycks 

arbeta efter mottot ”vi gör som vi alltid har gjort”.  

- Ett mellanting mellan dessa två ytterligheter är de lärare som är medvetna om att 

skolan behöver anpassas till samhällets utveckling men av olika skäl inte förmår 

förverkliga detta i sitt arbete med eleverna.   

 

På många skolor arbetar lärare på ett konstruktivt och framåtsträvande sätt för att nå uppsatta 

mål och utvecklas, både individuellt och som grupp. På andra skolor arbetar man mera 

isolerat med ”dina och mina” elever. Varje skola har olika förutsättningar beroende på t.ex. 

tradition, ekonomi, lokaler och elevsammansättning. Dessutom är ju lärare människor med 

olika personligheter, ambitioner och intressen, samtidigt som alla har samma föreskrifter att 

följa i form av skollag, läroplan och kursplaner. 

 

Det finns mycket skrivet om läraryrket och skolan och många har åsikter. Alla människor i 

vårt samhälle har själva gått i skolan och anser sig därför berättigade att tycka och tänka om 

skolan och lärarna. I media framställs skolan ofta negativt med beskrivningar av elever som 

inte lär sig tillräckligt, har dåligt uppförande, skolkar osv. 

 

I skollagen, läroplaner och kursplaner beskrivs uppnående- och strävansmål. Litteratur och 

forskningsrapporter beskriver bland annat den optimale läraren, vilka metoder som är mest 

effektiva för kunskapsförmedling och vilka redskap som kan användas i undervisningen. 

Däremot framkommer det inte lika ofta vad som händer när dessa teorier skall omsättas i 

praktiken. Idealfallen som skildas i litteraturen existerar inte i klassrumssituationer. I dem 

möts levande individer, vilket får både positiva och negativa följder: ”Det är mötet med 

eleverna som ställer till det och gör det så fascinerande!” (Kernell, 2002, s.139). Nyutbildade 

lärare upplever ofta att lärarutbildningen delvis förmedlar en förskönad bild av verkligheten 

och att det därför kan bli ett tufft uppvaknande att konfronteras med denna. Med ordet 

”verkligheten” menar vi fortsättningsvis det samhälle som finns utanför skolan. I skolan finns 

en något tillrättalagd bild av denna verklighet som inte alltid följer och påverkas av 

samhällsutvecklingen. I skolan gör man ”skolsaker” som följer tradition mer än anpassning 

till nuläget.  

 

 5



1.1. Syfte 

Uppsatsens syfte är att ta reda på hur ett antal pedagoger tänker för att uppfylla sitt uppdrag; 

att förmedla kunskap och färdigheter till elever och samtidigt ta hänsyn till de olika krav, mål, 

förväntningar och förutsättningar som ställs från olika håll (se bilaga 1). I läroplanen beskrivs 

att läraren skall främja elevernas utveckling av de kunskaper och förmågor som krävs för att 

förvalta och utveckla vårt samhälle i samspel med andra. Vi kommer även att undersöka hur 

aktuell forskning belyser uppdraget.  
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2. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången ger vi en kort historisk överblick av yrket, samt en bild av de 

styrdokument som finns idag och olika tolkningar av dessa. Utöver styrdokumenten finns 

krav och förväntningar från andra håll som också beskrivs. Vi skildrar hur 

samhällsutvecklingen påverkar yrkesuppdraget och bland annat medför ett förändrat 

kunskapsbegrepp. Avslutningsvis återger vi olika forskares visioner om läraryrket i framtiden. 

 

2.1. Historik 

Historiskt sett har skolan gått från att vara en institution med syfte att utbilda eliten, främst 

präster, till att bli obligatorisk för alla medborgare (Rickardsson, 2004). Ursprungligen var det 

en ynnest och ett tecken på välfärd att få tillbringa en begränsad tid där. I dag är skolan till för 

alla, enligt skollagen i minst 9 år, men i praktiken oftast 12 år. Vi utbildar oss under allt 

längre tid, dels p.g.a. samhällets högre krav på utbildningsnivå och dels till följd av dagens 

individualiserade värld. Det är en värld som numera uppmuntrar till ett gör-det-

självperspektiv. I praktiken innebär det att människor får se till att klara sig själva eftersom 

ingen annan gör det åt dem ( Ingelstam, 2004). 

 

Skolan är inte längre den enda arenan för lärande, vilket medfört att dess ställning i samhället 

har förändrats (Persson, 2000). I det informations- och kommunikationssamhälle vi lever idag 

finns ett stort utbud av olika plattformar för lärande. Lärarens roll har devalverats och innebär 

inte länge bara överföring av den rätta innehållsliga kunskapen (Carlgren& Marton, 2002). 

2.2. Vilket är uppdraget? 

Enligt skollagens allmänna föreskrifter kapitel ett, paragraf två, består lärarens uppdrag bl.a.i 

att: 
…utbildningen skall ge eleverna de kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, 

främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (Skollagen, 2002,  sid 2) 

 

Dessutom anges i fjärde kapitlet, paragraf ett, att: 
Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den 

skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall ligga till grund för 

fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i 

skolarbetet.(Skollagen, 2002, sid.33) 
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Uppdraget innebär inte bara att förmedla varaktiga kunskaper utan även att utveckla förmågan 

att arbeta självständigt och lösa problem. En annan viktig uppgift är att förmedla 

grundläggande värden (Lpo 94). 

2.3. Styrdokument 

Idag regleras skolans verksamhet av olika styrdokument som utformats av regering och 

riksdag. Dessa dokument är skollag, läroplan, kursplan och lokal arbetsplan. Till följd av 

samhällsutvecklingen sker en förändring av vilken kompetens ett lands befolkning har behov 

av. För att möta dessa krav använder riksdagen styrdokumenten som ett instrument för att 

påverka och förändra i den riktning som anses behövas. I praktiken blir det lärarna som 

genomför det. Skollagen beslutas av riksdagen och utgör en grund för utbildningen inom alla 

olika skolformer. Här beskrivs mål för utbildningen och mer övergripande riktlinjer för hur 

skolans verksamhet skall utformas (Lärarens handbok, 2005). Läroplaner är specialiserade 

och mer detaljerade planer för varje skolform och fastställs av regeringen, liksom 

kursplanerna som är specifika för varje enskilt ämne. Skolplanerna beslutas kommunvis och 

de lokala arbetsplanerna utformas på varje skola, vilket innebär att de kan skilja sig åt.  

 

I Lpo94 uttrycks lärarens arbete genom mål och riktlinjer, vilket innebär att lärarna själva 

ansvarar för att utforma och realisera arbetet i skolan genom att läroplanen tolkas. På grund av 

detta, menar Ingelstam (2004), får lärarna göra i stort sett som de vill, så länge eleverna klarar 

uppnåendemålen och har sikte mot strävansmålen.  Ett exempel, som gäller läroplanens 

formulering, är att ett vetenskapligt förhållningssätt kan ses ur många olika perspektiv, 

beroende på vem som tolkar den. Då det är mycket fria och omfattande begrepp komplicerar 

det lärarens uppgift att tolka innebörden av vad som avses. En naturvetare tolkar på ett helt 

annat sätt än vad en samhällsvetare gör. Kernell (2002) utvecklar detta resonemang ytterligare 

när han beskriver lärarnas arbete. Han menar att även om det är varje enskild lärare som 

ansvarar för hur uppdraget hanteras och tolkas, så är det viktigt att ha en klar bild av mål och 

syfte. Det är en besvärlig balansgång att hantera varje situation med struktur, tydliga mål och 

syfte. Samtidigt behöver läraren ha en beredskap för att improvisera vid oförutsedda inslag 

och inte tänka att ”det löser sig”. Tolkningsutrymmet innebär en stor frihet för lärarna. 

Samtidigt har de inte någon gemensam myndighet att vända sig till för att få stöd för sin 

tolkning. Istället är lärarna hänvisade till samtal och stöd från kollegor eller sitt eget sunda 

förnuft och kunnande (Carlgren & Marton, 2002).  
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2.4. Olika tolkningar av lärarnas uppdrag – skillnader och likheter 

Carlström & Wersäll (2006) beskriver lärares arbete som komplext och varierande. Det är stor 

skillnad på att vara lärare för små barn, respektive äldre barn eller vuxna elever. Även sociala, 

geografiska, ekonomiska och andra faktorer har stor betydelse då det gäller lärarnas arbete. 

Dessutom finns det olika perspektiv att se yrket ur; lärare, elever, föräldrar, skolledare och 

många fler. Men enligt Carlgren & Marton (2002) finns det ändå vissa genomgående drag i 

arbetet som alla lärare på något sätt måste förhålla sig till: att eleverna ska göra olika saker 

samt att motivera dem till detta. Ingelstam (2004) ser också generella drag i läraryrket. Han 

uttrycker det som att läraren ska ”i olika sammanhang handla så att den enskilda eleven kan 

lära sig och växa” (Ingelstam, 2004, sid 223). Han menar att det inte är metoden som är det 

centrala utan att förhålla sig till innehållet och skapa de bästa förutsättningarna för att lärande 

ska ske. Han uttrycker även ett behov av att ändra synsättet på lärare, från att se mångfalden i 

enheten, till att se enheten i mångfalden. Det innebär att de generella dragen är gemensamma, 

men att lärarna utvecklar sina lärarroller utifrån sin personlighet.  

 

Enligt en studie som Hult m.fl. (2006) har gjort, anser verksamma lärare själva att deras 

huvuduppgift är att skapa förutsättningar för elevernas utveckling och lärande. Men de har 

olika sätt att genomföra detta på, exempelvis genom värderingsfostran, uppmuntran, 

pedagogisk planering och påverkan av lärandesyn. Dessa tolkningar av uppdraget liknar de 

formuleringar som uttrycks i Lpo94.  

 

Hargreaves (2004) anser att skolan skapar känslokalla egoister. Samhället förmedlar ett 

vinsttänkande som förespråkar konsumtion istället för relationer, menar han. Trots att 

människor ständigt är tillgängliga genom dagens teknik så minskar de mänskliga kontakterna, 

mötet mellan människor, alltmer. Därför poängterar han vikten av att vårda sociala relationer 

och utveckla förmågor som samarbete, empati och tillit. Dessa förmågor kan, enligt Maltén 

(1995), liknas vid affektiva mål som betonar engagemang, relationer och personlig utveckling 

och ingår i ett socialt sammanhang. De kan inte lyftas ur sin kontext utan att förlora sin 

innebörd. Med ett ständigt pågående arbete och diskussioner kring värdegrunden kan sådana 

förmågor utvecklas och befästas hos eleverna. Läroplanen betonar också vikten av att skolan 

förmedlar värden som handlar om t.ex. varje människas lika värde, integritet, okränkbarhet 

och frihet (Lpo94). ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 

förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpo94, 2006, sid 3).  
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Enligt Maltén (1995) måste en lärare förstå vilka värdena är och vad de innebär, men framför 

allt själv besitta dem. I en undersökning gjord bland engelska lärare framkom att några av de 

viktigaste personliga kvalitéerna var omsorg om barn, insikt, humor, anpassningsförmåga och 

flexibilitet, moraliska kvalitéer och engagemang. Maltén (1995) sammanfattar dem som 

lärarroller med koppling till förhållningssätt, relationsfärdigheter, undervisningsförmåga, 

gruppdynamik och personlighet.  

 

Något som gör lärarens situation unik är att den möter sina ”klienter” i kollektiv. Det kan vara 

svårt att tillgodose allas etiska rättigheter då man möter tjugo elever vid samma tillfälle. I 

sådana situationer är det svårt att agera yrkesmässigt och det är lätt att läraren handlar mer 

intuitivt. Här menar Colnerud (2002) att det krävs ett gemensamt yrkesspråk och mer 

inarbetade etiska regler för att stödja lärarna i deras yrkesutövning. Hon menar att många 

andra professionella yrkesgrupper, t.ex. läkare och advokater, har ett mycket tydligt och klart 

formulerat yrkesspråk. Detsamma gäller för de etiska reglerna för dessa, som ger ett stöd i 

arbetet, särskilt i tveksamma situationer. Lärarna har, genom fackligt samarbete, på senare tid 

fått etiska regler men saknar fortfarande ett gemensamt yrkesspråk. Reglerna är öppet 

formulerade och är ännu inte inarbetade på ett tydligt och gemensamt sätt. Därför ger de inte 

det stöd som de är ämnade att vara (Colnerud, 2002). En annan bidragande orsak till 

komplexiteten i yrket är underförstådda regler. Alsterdal (2006) talar om dessa som 

konstitutiva regler, som ”sitter i väggarna” eller i ryggmärgen. Dessa regler är inte 

formulerade eller tvingande utan utvecklade genom erfarenhet, t.ex. ordningsregler. Genom 

erfarenhet kan lärare ha ett friare förhållningssätt till dessa vilket gör det lättare att 

situationsanpassa hur reglerna används. Alsterdal (2006) har undersökt och sett att oerfarna 

lärare tycks ha större svårigheter att hantera dessa regler.  

2.5. Decentralisering och dess effekter 

Den senaste läroplanen medförde en decentralisering av ansvaret. Det innebär att varje 

kommun numera bär ansvaret för att, genom tolkning av Lpo94, formulera de lokala 

arbetsplanerna. I praktiken innebär det att lärarna själva både utformar och genomför arbetet i 

skolan vilket innebär en stor frihet (Carlgren & Marton, 2002).  

 

En negativ följd av decentraliseringen är att lärarnas arbete intensifierats då nya uppgifter 

tillkommit utan att några andra tagits bort. Det innebär att lärarna både har inlärningsansvar 

och ett ekonomiskt ansvar.  
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Det ekonomiska ansvaret handlar om att eleverna ska prestera väl på standardiserade tester 

och utvärderingar så att skolan blir attraktiv för nya elever. Detta genererar i sin tur pengar till 

skolan.  Dessa båda uppdrag är tidskrävande och gör att många upplever en känsla av 

otillräcklighet. Det anses vara en bidragande orsak till att många lärare hoppar av läraryrket, 

och att stress och sjukskrivningar ökar (Hargreaves, 1998).  Även Kernell (2002) beskriver 

komplexiteten i läraryrket. Han menar att yrket handlar om att skapa och utveckla relationer 

mellan människor samt ständigt värdera olika alternativ i dessa möten. Denna värdering 

innebär en ständig balansgång mellan syfte och omständigheter eftersom lärare arbetar med 

levande material, människor, där inget kan förutsägas. I slutänden är det lärarens ansvar att 

bedöma hanteringen av situationen utifrån personlig och professionell erfarenhet. Ansvaret 

upplevs av många lärare på ett skuldbeläggande sätt eftersom arbetet inte har något tydligt 

avslut, som exempelvis en snickares arbete. Det går alltid att göra lite mer. Som lärare kan 

man sällan se ett tydligt slut på sitt arbete, men ambitionen måste alltid vara att sträva mot att 

nå uppsatta mål. ”Yrket baseras på dynamiska relationer mellan levande människor” (Kernell, 

2002, s.33). Han menar att det just är det oförutsägbara i yrket som utvecklar och stimulerar.    

 

Trots att lärarna arbetar efter målstyrda dokument där varje elevs förmåga ska utvecklas 

individuellt, har kontrollen över arbetet ökat. Detta i form av t.ex. utvärderingar; nationella 

prov och att eleverna måste bli godkända i kärnämnena matematik, svenska och engelska, för 

att kunna gå vidare till högre studier efter grundskolan (Carlgren & Marton, 2002). Dessa 

standardiseringar kan ses som ett hot mot lärarens kunskap, kreativitet och flexibilitet. Följden 

kan bli att ingen eller lite tid finns kvar till reflektion, samtal och utveckling. Enligt den 

undersökning Hargreaves (2004) gjort, där standardiseringsresultaten jämfördes, framkom att 

de skolor som nått de bästa resultaten hade fortsatt med ett flexiblare arbetssätt där lärandet 

var i fokus. Skolorna med sämre resultat såg standardiseringarna som ett mål i sig varpå deras 

arbetssätt blev ännu mer styrt. Eftersom standardiseringen är ett vanligt sätt att jämföra skolor 

och debattera resultaten, hamnar skolorna med sämre resultat i en ond cirkel som är svår att 

komma ur. Ur politikers synvinkel är det vanligt att se standardiseringar som ett sätt att få 

kontroll över skolan. Det är en direkt reaktion på hur skolan och elevernas kunskapsnivå 

framställs i media (Ingelstam, 2004). 
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En annan maktfaktor som ofta deltar och initierar debatten om skolan, är media (Carlgren & 

Marton 2002). ”Alla har åsikter om skolan. Ofta bestämda åsikter dessutom. Förklaringen är 

förmodligen ganska enkel: alla har gått i skolan, alla har mångåriga och djupgående 

erfarenheter från skolans värld” (Pedagogiska Magasinet 1, 2005, s.37). 
 

Skoldebatten trivialiseras ofta och fokuserar på betyg, ordning och respekt. Uttryck som 

pluggskola ställs mot flumskola, och debatten förs av personer som saknar pedagogisk 

utbildning (Ingelstam, 2004). Bilden som målas upp i media är oftast negativ och fokuserar på 

avsaknaden av kunskap. Sällan lyfts det lärande som faktiskt sker i skolan. De kritiska röster 

som hörs tillhör oftast ”specialister” från olika håll, inte lärarna, trots att de borde ha bäst 

erfarenhet inom området (Persson, 2006). 

2.6. Samhällsutveckling 

Skolans utveckling är en direkt följd av hur samhället har utvecklats. Skolan används som ett 

instrument för att nå mål som satts upp av regeringen. Ofta poängteras och diskuteras 

avsikterna med reformerna, dock finns det inte lika mycket information om effekterna av dem 

(Rickardsson, 2004). På uppdrag av Arbetslivsinstitutet har Pia Skott (Kidenberg, Persson & 

Wallin, 2006) studerat vad som händer när politiska visioner ska omsättas i praktiken. 

Resultatet visar på dilemmat mellan planering och utförande. Trots att alla inblandade 

instanser, från regeringsnivå till klassrum, strävar mot förbättring, blir inte utfallet det 

förväntade, eftersom de alla ser det ur skilda perspektiv. Politiska visioner planeras och 

utformas avskilt från verksamheten i en formuleringsarena, som stödjer sig på utredningar och 

rapporter. Då visionerna ska genomföras i en realiseringsarena, d.v.s. i skolverksamheten, 

synliggörs skillnaderna mellan teori och praktik. Eftersom levande individer möter teoretiska 

visioner går det inte att förutsäga effekterna. Resultatet blir att lärarna har svårt att genomföra 

visionerna eftersom inarbetade arbetssätt lever kvar och inte plötsligt kan ersättas av nya. 

Därför beskylls lärare ofta för att vara förändringsobenägna eller bakåtsträvande. De hamnar  

i kläm när det gäller att både utföra politikers visioner och hantera vardagen. (Kindenberg, 

Persson & Wallin, 2006). 

 

Under de sista decennierna av 1900-talet fick nya påverkansgrupper möjlighet att inverka på 

skolans område. Genom decentraliseringen och nya läroplaner fick krafter som politik, 

näringsliv och organiserade föräldragrupper ökat inflytande i skolan.  
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Var och en ser utifrån sitt perspektiv, sitt intresseområde, och saknar oftast pedagogisk 

utbildning (Ingelstam, 2004). Många som ger sig in i skoldebatten grundar sina påståenden på 

sina egna skolerfarenheter som speglar hur skolan var då, inte hur skolan är nu. Skolan har 

förändrats till följd av samhällsutvecklingen vilket många förbiser eller är omedvetna om 

(Pedagogiska Magasinet 1, 2005).  

 

Att leva i ett informationstätt samhälle innebär stora möjligheter, men även risker. Den 

verklighet som skildras i media tycks inte ha några gränser, allt blir möjligt och tillåtet t.ex. 

genom dokusåpor, dataspel och Internet. Ofta synliggörs inte konsekvenserna; vem som helst 

kan formulera och publicera uppgifter på ett godtyckligt sätt. Det är svårt för individer att 

avgöra vad som är rätt och fel när det inte finns referensramar. Därför blir skolans roll som 

motvikt denna gränslöshet allt viktigare. Som lärare är det viktigt att ta ett vuxenansvar och 

diskutera värden och referenser tillsammans med eleverna (Ingelstam, 2004). Tidigare 

förmedlades värdegrunden av kyrkan. Idag har kyrkan förlorat sin ställning i samhället som 

vägledare i moraliska och etiska frågor (Colnerud, 2002). Numera existerar det ingen självklar 

värdegrund som delas av alla och förs vidare från en generation till en annan. I dagens 

mångkulturella samhälle finns det många olika värdegrunder (Carlström & Wersäll, 2006). De 

gamla moraliska värden som uppdraget ursprungligen utgick ifrån ifrågasätts och tunnas ut. 

Därmed blir lärarnas arbete än mer komplext eftersom värdegrundsdiskussioner läggs till de 

redan existerande uppgifterna (Hargreaves, 2004). 

 

Tidsbrist, teknisk okunskap och vissa problem med att förändra undervisningsmetoder gör att 

många lärare inte utnyttjar den potential som den nya tekniken innebär (Carlström& Wersäll, 

2006). Stig-Roland Rask på Stiftelsen för Kunskap -och Kompetensutveckling (Föreläsning 

Malmö Högskola, 8/11-06) menar att svenska skolan sover en törnrosasömn och måste se IT 

som en potential och inte ett hot. För att lära sig hantera och följa med i IT- utvecklingen 

behöver lärarna få stöd. Han anser att regeringen måste ta ansvar och initiativ till ett ITIS 2, 

dvs. en ny rikstäckande uppdatering inom området. Enligt Rask kan inte det ansvaret läggas 

på varje enskild lärare. Eftersom undervisning, enligt Lpo94, ska bygga vidare på elevernas 

erfarenheter och verklighet är det av stor vikt att, som lärare och vuxen, vara medveten om 

och använda dem. Idag upptas en stor del av elevernas fritid av mediekonsumtion i olika 

former. 
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2.7. Kunskapsbegreppet 

Kunskapsbegreppet har fått en ny innebörd som gör att lärarnas uppdrag har förändrats och 

därför väljer vi att beskriva och förtydliga utvecklingen i detta avsnitt. 

 

Det är viktigt att definiera vad kunskap betyder i relation till andra ord som, ofta felaktigt, 

tolkas med liknande innebörd, nämligen data och information. Data är siffror, ord, bokstäver 

och bilder. Information är ordnade data som är strukturerade, med avsikten att sända t.ex. ord 

i en viss följd. Definitionen på kunskap blir därmed information som förädlats, införlivats och 

tillägnats. Med andra ord är det bearbetad och mottagen information (Ingelstam, 2004). 

Kunskapsbegreppet har delvis lösts upp eftersom det mesta kan ifrågasättas. Idag finns inte 

längre några vetenskapliga sanningar som är bestående. Nya sanningar tillkommer och gamla 

ifrågasätts, enligt Hargreaves (1998). Även Ingelstam (2004) framför svårigheterna med att 

leva i ett informationssamhälle genom att lyfta problematiken med källkritik. Skolan har ett 

stort ansvar då det gäller att göra eleverna medvetna om olika källors tillförlitlighet. Även 

Carlgren & Marton (2002) tar upp att det stora informationsflödet är en stor tillgång ur många 

perspektiv, allt är tillgängligt. Det kan också innebära risker om inte informationen ifrågasätts, 

diskuteras och filtreras, vilket blir en allt viktigare uppgift för lärare. Detta uttrycks i 

läroplanen som att eleven ska:”formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera 

över erfarenheter, kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden” (Lpo94, 2006, 

sid.10). 

 

Ytterligare en aspekt på kunskapsbegreppet framförs av Carlgren och Marton (2002) som 

menar att det har fått en ny innebörd; från utbildnings- till bildningsuppdrag. Målet för 

verksamheten är att bilda eleverna och utveckla deras individuella förmågor. Skolan 

förespråkar inte längre utantillinlärning och memorering. Det är viktigt för eleven att knyta an 

till sina egna erfarenheter och förstå innebörden av begrepp och kunskap. Det nya 

kunskapsidealet innebär att analysera, förstå och förklara företeelser. Med ett nytt sätt att 

tänka krävs förmågan att kunna se samband och relationer, skillnader och det generella mellan 

olika exempel. Elevernas eget tänkande måste ingå. Kunskap grundas i begrepp och kan på så 

vis användas i andra sammanhang (Säljö, 2005).  
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Ett liknande synsätt tar Maltén (1995) upp, nämligen kunskapen om hur kunskapen inhämtas, 

något som också kan liknas vid processmål. Det betyder att förstå själva vägen till lärande, 

efter att det man lärt sig eventuellt har glömts bort. Eftersom gamla beteckningar fortfarande 

används, såsom kursplan, timplan, betyg och nationella prov betyder detta i praktiken att det 

fortfarande är utbildning som avses. ”…västvärlden idag genomsyras av en benägenhet att 

värdera det som kan mätas istället för att försöka mäta det som vi värderar (t.ex. väl 

fungerande mänskliga relationer)” (Kernell, 2002, s.34). Skolans verksamhet, bedöms ofta av 

utomstående, efter elevernas och lärarnas prestationer. Istället borde intresset riktas mot vad 

arbetet ska mynna ut i, nämligen individens utveckling (Kernell, 2002). 

 

I skolan råder fortfarande en viss kunskapskultur där kunskap definieras som en mätbar 

substans som individen antingen har eller inte har. Detta uttrycker Carlgren & Marton (2002) 

som att elever reproducerar kunskap. De anser att skolan istället borde vara en plats för 

kunskapsproduktion som anknyter till närsamhället och samarbetar med t.ex. företag och 

kommunala verksamheter. Dessa tankar om skolan som en plats i samhället utvecklades och 

användes redan på 1920-talet av Célestine Freinet. Han ansåg att skolan skulle vara en del av 

sin tid, arbeta i nuet för att eleverna ska få de kunskaper som krävs för att möta verkligheten 

efter skolan. Då som nu bör det baseras på att ta tillvara barnens erfarenheter och använda 

dem som resurser i verksamheten (Isaksson, 1996).  

 

Idag är det omöjligt att kunna allt inom ett visst område. Dessutom är inte det som är 

värdefullt för experten lika värdefullt för gemene man. Genom att utveckla ett samarbete med 

olika akademiska riktningar skulle kunskapsklyftan kunna överbryggas. Akademiker kunde få 

möjlighet att utveckla den kompetens de anser nödvändig för eleven och lärare skulle kunna 

nå nya, uppdaterade insikter (Ingelstam, 2004). 

 

Trots att skolans uppdrag numera är inriktat på att förbereda eleverna för ett livslångt lärande, 

som innebär att de tänker kritiskt, tar egna initiativ och ständigt söker ny kunskap, är skolans 

bild av kunskap fortfarande densamma, hävdar Ingelstam. Kunskap är alltjämt definierad som 

något mätbart och teoretiskt eftersom skolan ska förbereda för fortsatt utbildning på 

exempelvis högskola där denna bild lever kvar (Ingelstam, 2004). 
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I den senaste läroplanen har synen på kunskap vidgats från att omfatta fakta och 

färdighetskunskaper till att gälla också förståelse och förtrogenhet. Detta innebär att synen på 

kunskap utvecklats till en social företeelse som skapas i samspel mellan människor 

(Ingelstam, 2004).  

 

”Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för lärande” (Säljö, 

2005, sid 33). Enligt samma författare är det genom kommunikation med andra som 

människan bildar kunskap. Tidigare fördes kunskap vidare från generation till generation 

eftersom den var begränsad. I takt med att kunskapen utvecklats snabbt till att idag inte gå att 

överblicka för varje enskild individ, använder vi olika medierade artefakter. Dock är 

fortfarande samtalet betydelsefullt och framförallt nödvändigt för förståelsen. Redan 

Vygotskij menade att språket först används som ett medel för att kommunicera med andra, 

inter-mentalt, och sedan som ett medel för att tänka själv, intra-mentalt (Säljö, 2005).  

2.8. Framtidens lärare 

Dagens utbildningssystem gynnar en överdriven och självupptagen nationell identitetskänsla, 

menar Hargreaves. Istället borde medkänsla, som är demokratins emotionella grund, 

utvecklas. I framtiden blir det allt viktigare att snabbt kunna omgruppera och omskola ett 

lands befolkning, när krav på förändring och anpassning kommer i snabbare takt (Hargreaves, 

2004). Hargreaves hänvisar till hur Japan och Singapore redan påbörjat denna anpassning 

genom att ändra läroplanernas föreskrivna innehåll för att främja flexibilitet och kreativitet i 

klassrummet.  

 

Representanter från ungdomspartier och näringslivet diskuterar i en artikel sin syn på 

framtidens lärare. De menar att i framtiden ska läraren ha en handledande, entusiasmerande 

och flexibel roll. Baskunskaper, förmåga att se samband och samarbeta kommer att vara 

särskilt viktigt att eleverna har för att möta arbetsmarknadens efterfrågan (Pedagogiska 

Magasinet, nr 1, 2005). Vidare poängterar Hargreaves (2004) vikten av att lärare uppmuntrar 

elever till eget tänkande genom öppna frågor, elevforskning och praktiska övningar. Dessa 

ska gärna vara förlagda utanför klassrummet, i verkligheten. Han anser också att läraren inte 

längre ska ses som allvetande med de korrekta svaren, utan mer som en handledare och 

rådgivare.   
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Traditionellt sett är det skolan som ansvarar för lärandet men skolan måste acceptera att det 

finns andra lärandearenor (Persson, 2002). Ingelstam (2004) förespråkar att skolan måste 

öppna upp för andra kunskapsbärare i samhället. Som kunskapsbärare menar han t.ex. 

experter inom olika kunskapskulturer. Genom att skapa ett samarbete som baseras på 

ömsesidighet skulle det kunna innebära en vinst för båda sidor. Kunskapsbärarna måste ges 

tillfälle men även själva ta ansvar för att föra fram sitt budskap i skolan. Annars, befarar 

Ingelstam, blir skolan ett ännu mer slutet system än det redan är.  

 

Det uttrycks i läroplanen (Lpo94), under rubriken ”Skolan och omvärlden”, att skolan ska ge 

en grund för fortsatt utbildning men även samverka med arbetslivet och det lokala samhället. 

Carlgren & Marton (2002) betonar vikten av att den yrkeserfarenhet som finns i skolan, i form 

av lärare som arbetat länge, tas tillvara. Samtidigt behöver även verksamheten inom skolan 

utvecklas och det bör, enligt författarna, ske genom att göra praxisnära forskning av arbetet i 

skolan. Praxisnära innebär att forskningen görs i pågående verksamhet. Sträng (2004) och 

Holmqvist (2006) har arbetat fram modeller för att göra detta. Holmqvist kallar sin modell för 

”learning study”. Genom att studera specifika lektioner, analysera, utvärdera samt göra om 

dem i reviderad form, utformas den ultimata lektionen. Lektionsplaneringen är utformad för 

just den klassen och när en ny klass presenteras för innehållet behöver eventuellt materialet 

omstruktureras och revideras igen. Poängen med arbetssättet är att som lärare få syn på 

fallgroparna i sin undervisning och reflektera över förändringar som strävar till att lektionen 

blir bättre anpassad till eleverna. Sträng kallar sin modell för didaktisk analys. Här observeras 

en lektion och läraren och eleverna intervjuas om mål och syfte. Därefter analyseras och 

jämförs elevernas och lärarnas kommentarer i förhållande till mål och syfte vilket är en hjälp 

för läraren att få syn på sitt arbetssätt.  

 

Till följd av samhällets utveckling har läraryrket kommit att omfatta mer än bara 

undervisning. Ingelstam (2004) ser en ytterligare utveckling där ”läraryrket inte är ett yrke 

utan ett stort antal yrken (kanske ungefär 99 stycken)” (Ingelstam, 2004, s. 174). Han gör en 

jämförelse med en kulturattaché som representerar sitt land i ett främmande land. Uppdraget 

är främst att förmedla sitt lands kultur men också ta emot och förmedla det främmande 

landets. För att inte glömma bort sitt ursprungliga uppdrag och tappa kontakten med 

hemlandet är det viktigt att inte stanna för länge utan återvända till hemlandet för att få nya 

uppdrag.  
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Samma princip, anser Ingelstam, borde möjliggöras och utnyttjas av lärare som ofta har en 

tendens att stanna kvar för länge i yrket, vilket innebär att skolan sluter sig ännu mer mot 

samhället. 

2.9. Problemformulering 

Lärarens uppdrag är att följa de styrdokument som är avsedda för de olika skolformerna som 

idag finns i Sverige. Den senaste läroplanen är från 1994 och dess formuleringar lämnar stora 

möjligheter för lärarna att själva tolka och definiera de mål som eleverna skall uppnå samt 

sträva mot. Eftersom det är så oprecist formulerat hur uppdraget ska gå till, att arbeta med 

eleverna för att de ska bli goda samhällsmedborgare, anser vi att det är av intresse att ta reda 

på hur verksamma lärare tänker kring sitt uppdrag. Vår undersökning syftar till att ta reda på 

hur lärare idag kan balansera krav och förväntningar från olika håll i sitt yrkesuppdrag. 
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3. Empiri 
I följande avsnitt kommer vi att förklara och beskriva tillvägagångssätt, metod och resultatet 

av detta. Resultatet analyseras också.  

3.1. Metod  

Vid metodval och tillvägagångssätt utgick vi från Denscombe (2000) som redogör för olika 

metoder vid forskning. Han anser att då undersökningen ska gå mer på djupet än på bredden, 

är intervju att föredra. Vi efterfrågade material som byggde på erfarenheter från 

informanterna. Därför ansåg vi att intervjuer som metod, med ett färre antal pedagoger, 

passade bäst till vår undersökning. Intervjuerna är semistrukturerade då de bygger på 

pedagogernas erfarenheter. Fasta frågor har ställts av intervjuaren, dessa har sedan följts upp 

individuellt med följdfrågor beroende på informanternas svar. Informanterna har utvecklat 

och besvarat dessa frågor med personliga tankar och åsikter.  

3.1.1. Etiska överväganden 

Vi har använt oss av Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för att upprätthålla den 

forskningsetiska kvalitén. Inför intervjuerna fick informanterna veta i vilket sammanhang 

deras medverkan skulle komma fram, vårt syfte med arbetet och att det var frivilligt att delta 

samt att deras anonymitet garanterades. De inspelade intervjuerna har endast varit tillgängliga 

för oss författare. I transkriberingarna av dessa är all identifierbar information borttagen.  

3.1.2. Genomförande 

Vi har gjort personliga intervjuer med sex verksamma pedagoger. Vi har valt pedagoger från 

olika typer av skolor: glesbygdsskola, tätortsskola och friskola, för att se om det gick att spåra 

skillnader mellan de olika typerna. Lärarna är valda efter kriterierna att de är utbildade lärare 

och har varit verksamma en längre tid, mellan 6 och 36 år. Anledningen till att vi fokuserade 

på erfarna lärare med utbildning var att vi ville undersöka vilken inverkan erfarenhet hade på 

tolkningen av yrkesuppdraget. Undersökningsgruppen består av fem kvinnor och en man, 

varav mannen och två kvinnor är födda på 1940-talet och resterande tre på 1960-talet. Vi tog 

kontakt med informanterna per telefon och de valde själva tidpunkt och plats för intervjun. Vi 

har suttit i ett avskilt, ostört rum på respektive skola vid intervjutillfället och vid fyra av sex 

intervjuer har vi båda haft möjlighet att närvara. Detta för att säkerställa att alla frågor 

besvarades.  
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Före intervjuerna har informanterna endast fått veta att våra frågor kommer handla om hur de 

hanterar sitt uppdrag i vardagen och/eller vilket vårt namn på uppsatsen är: ”När uppdraget 

möter verkligheten”. 

 

De har inte fått ta del av frågorna i förväg vilket beror på att vi ville ha deras spontana tankar 

och åsikter i ämnet. Vi ville inte ha tillrättalagda svar. Då några av frågorna krävde eftertanke 

fick informanterna möjlighet att återkomma till frågan för att besvara den i slutet av intervjun. 

Intervjuerna spelades in på band, samtidigt som vi förde fältanteckningar och sedan 

transkriberades de inspelade intervjuerna. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 minuter.  

Därefter har vi analyserat materialet, jämfört med litteratur och dragit slutsatser. 

 

3.1.3. Informanterna   

För att ge en bild av uppdraget baserat på erfarenhet har vi valt lärare med olika bakgrund, 

erfarenhet, utbildning, arbetsplats och ålder.  

 

Lärare 1 är utbildad 1-7 lärare och har arbetat i åtta år. Hon arbetar på en glesbygdsskola, F-6, 

i sydöstra Skåne sedan fyra år tillbaka, med ca 100 elever. Hon är 38 år och hennes tidigare 

arbetslivserfarenhet består i bl.a städare, lärarvikarie, ledare i barngrupp inom kyrkan. 

 

Lärare 2 är utbildad mellanstadielärare och har varit verksam i tjugofem år. Hon har arbetat på 

den aktuella skolan sedan 1994. Skolan ligger i en större tätort i södra Skåne. Det är ca 200 

elever i klass F-6. Läraren är 49 år och har tidigare arbetat som receptionist. 

 

Lärare 3 är utbildad mellanstadielärare och har varit verksam i 36 år. Hon arbetar på en F-9 

skola i en mindre tätort i sydöstra Skåne med ca 650 elever. Hon är 59 år och har arbetat som 

lärare i hela sitt yrkesverksamma liv, hela tiden på samma skola. 

 

Lärare 4 är utbildad 1-7-lärare i ma/no/engelska och har arbetat som lärare i sex år. Hon är 45 

år och innan hon blev lärare arbetade hon som biomedicinsk analytiker, med inriktning 

mikrobiologi, i fjorton år. Skolan är en friskola i en liten by någon kilometer utanför en 

mindre tätort i sydöstra Skåne, med ca 100 elever. 
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Lärare 5 är utbildad mellanstadielärare som varit verksam i knappt 30 år. Han är 66 år och 

arbetar på en F-6-skola i en by i sydöstra Skåne, med ca 100 elever. Han har tidigare arbetat 

som reklamtecknare, ungdomsledare, varit aktiv i föreningar och som kommunal politiker. 

 

Lärare 6 är utbildad 1-7 lärare och arbetar på en F-6 skola i en större tätort i södra Skåne, med 

200 elever. Hon har arbetat som lärare i hela sitt yrkesverksamma liv och är 45år.  

 

3.2. Resultat och analys 

Intervjuerna redovisas efter nedanstående underrubriker där analysen vävs samman med 

resultatredovisningen. Underrubrikerna utgår från de frågor som informanterna besvarade. De 

specifika frågorna anges i direkt anslutning till rubriken. Under två av rubrikerna har svaren 

från flera intervjufrågor samlats eftersom dessa behandlade samma område. Detta för att 

belysa resultat- och analysdelen på ett mer lättöverskådligt sätt, samt för att behålla den röda 

tråden. Varje intervju är unik och bygger på vad informanten själv ansåg i en viss fråga. För 

att underlätta läsningen av resultatet återges inte vilken informant som sagt vad i den löpande 

texten. Bilaga 2 innehåller intervjufrågorna. I bilaga 3 finns en sammanfattning av 

informanternas svar som låg till grund för det fortsatta analysarbetet. För att få en snabb 

överblick av resultatet och vad varje enskild informant har svarat, kan denna användas. 

Därefter följer bilaga 4 med en transkribering av varje intervju. Resultat och analys har vävts 

samman i löpande text för att presentera materialet på ett utförligare och djupare sätt.  

3.2.1. Viktiga förutsättningar för ett fungerande lärararbete  

Vilka är de viktigaste punkterna för att få vardagen att gå ihop i yrkesrollen? 

 

Struktur och planering var det som nämndes av flest informanter som en viktig förutsättning 

för arbetet. En annan aspekt som återkom i olika formuleringar rörde eleverna. Informanterna 

talade om vikten av att tycka om barn, se deras behov, ha en bra relation, ha förmågan att 

motivera eleverna och få dem att må bra. Överhuvudtaget genomsyras svaren av vikten av att 

se barnen och vara öppen och lyhörd för deras behov.   

 

Att vara engagerad i sin yrkesutövning, men samtidigt ha distans framkom som en annan 

viktig åsikt, liksom att fokusera på en uppgift i taget. Det handlar om att hitta en balans och 

att lära sig att prioritera.  
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Ett fungerande privatliv och intressen utanför skolan ses som en tillgång. Fostran, att 

förmedla tydliga värderingar och att vara en vuxen förebild, lyfts fram som exempel på 

arbetet med värdegrunden.  

 

Endast en av informanterna uttrycker kunskapsförmedling som viktigast, de andra nämner 

främst engagemang i både ämne och elever. Informanterna tycks inte se kunskapsförmedling 

som den primära uppgiften. Tidigare erfarenheter både utanför och inom skolans område, ses 

som en tillgång i arbetet.  

 

Läraryrket innebär kontakt med många olika människor och därför lyfts vikten av lyhördhet 

och förmåga att samarbeta med både föräldrar och kollegor fram av flera lärare. Bild, musik 

och rörelse nämns som alternativa uttrycksformer som är viktiga att utnyttja för att nå alla 

elever 

3.2.2. Tankar om uppdraget som lärare  

Vilket är ditt uppdrag som lärare? Vad stödjer du det på? Vilka styrdokument har du att rätta 

dig efter? Hur använder du styrdokumenten i arbetet? Tolkar du styrdokumenten? Om inte- 

vem? Om ja- hur? Utveckla svaret. 

 

De intervjuade anser att deras två viktigaste uppdrag är att ge eleverna baskunskaper och 

vägleda dem i deras personliga och sociala utveckling. I uppdraget ingår även att vara en 

tydlig ledare och en vuxen förebild, som förbereder eleverna för deras fortsatta utbildning. 

Flera av informanterna poängterade vikten av att eleverna var medvetna om hur de tar reda på 

och lär sig olika saker. Samtliga informanter grundar sina tankar kring uppdraget på 

styrdokumenten, framförallt läroplanen. En av informanterna hänvisar till Vygotskij och hans 

teori om ”proximal zone”. Det svaret kan ses som att hon tolkar styrdokumenten i Vygotskijs 

anda och ser gemensamma drag hos dessa. En annan efterlyser en arbetsbeskrivning gällande 

uppdraget. Detta kan spegla den komplexitet som läraryrket tycks innebära. En möjlig 

förklaring kan vara att läroplanen ger utrymme för stor tolkningsfrihet.  

 

Då det gällde styrdokumenten var informanterna medvetna om dess existens, även om inte 

alla uppgav samtliga när de formulerade sig, mer eller mindre detaljerat. Några skolor hade 

lokalt framtagna uppnåendemål som ett stöd vid tolkningen av kursplanerna.  
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I friskolan fanns även en egen verksamhetsidé och kursplan. Nationella prov nämns också 

som ett riktmärke för arbetet. Detta kan tyda på att informanterna är väl medvetna om vad 

som ligger till grund för deras uppdrag som lärare.  

 

Enligt samtliga informanter använder de läroplan och kursplanerna relativt frekvent, till 

exempel vid långsiktig planering och som avstämningsverktyg. Styrdokumenten uppges vara 

ständigt närvarande i deras medvetande även om de inte studerar dem dagligen. Flera 

beskriver hur de engagerar både elever och föräldrar för att visa på och konkretisera målen i 

det dagliga arbetet. Tillvägagångssättet kan ses som ett sätt att uppfylla läroplanens krav på 

samverkan mellan skola och hem. Yrkesmässig tolkning av styrdokumenten görs både i 

samarbete med kollegor och enskilt. En äldre informant, med lång yrkeserfarenhet, upplevde 

att yngre, mindre erfarna lärare ofta uttryckte en önskan om gemensamma diskussioner kring 

tolkningen. Detta kan signalera om ett behov av just beprövad erfarenhet för att underlätta 

arbetet med styrdokumenten.  

3.2.3. Andra krav och förväntningar  

Finns det andra krav och förväntningar på dig som lärare än styrdokumenten?  

Går det att balansera dessa med de förutsättningar du har och i så fall hur? 

 

Samtliga informanter anger föräldrar och elever, i första hand, som har krav på läraren. Det 

finns en gemensam önskan och strävan efter att eleverna står i centrum, mår bra, utvecklas 

och är trygga. Några nämner även att kollegor, rektor och ledning har krav och förväntningar. 

Endast en informant anger samhället utanför skolan som intressenter med krav, till exempel 

politiker, myndigheter, organisationer och näringsliv.  

 

De administrativa och sociala uppgifterna kring eleverna och verksamheten uppges ha ökat 

och blivit ytterligare ett krav. Även att handleda lärarkandidater upplevs innebära ett ökat 

tryck på lärarna. En tolkning som kan göras av detta kan vara att lärarna låter sig påverkas och 

belastas olika mycket av förväntningar från olika håll. Dessutom tycks värdet bedömas olika 

mycket beroende på vem kraven kommer från. 

 

Alla informanter menar att de balanserar krav och förväntningar med de förutsättningar som 

finns. Dock inte utan svårigheter, men eftersom barnens bästa står i fokus ”jobbar man på ”. 

En lärare uttrycker det som ”ibland går det …ibland går det inte…som en dans på slak lina”. 
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Flera anger att det är viktigt att besluta tillsammans i arbetslaget vilka externa aktiviteter som 

ska få plats i planeringen. Trots det uppkommer det situationer där aktiviteter som är 

oplanerade eller spontana måste lösas här och nu, efter bästa förmåga.  

Att leva upp till en skola för alla kan ibland innebära ett behov av ökade resurser, som inte 

finns, och därmed försvårar balansgången, anser några lärare. De dåliga resurserna och 

tidsbrist påverkar även lärarnas möjlighet att knyta undervisningen till närmiljön, att utnyttja 

och utveckla samarbete med denna. Svaren kan ge ett intryck av att lärarna, om de hade haft 

friare svängrum, skulle utveckla sin verksamhet. Eventuellt kan tids- och resursbrister vara 

något som begränsar detta. 

 

3.2.4. Skolans roll och betydelse i förhållande till kunskap  

I dagens snabba och ständigt föränderliga samhälle, hur ser du på skolans roll och betydelse i 

förhållande till kunskap? 

 

Majoriteten av informanterna menar att läraren som förmedlare av baskunskaper blir allt 

viktigare, så att eleverna får en grund för fortsatt lärande. De anses behöva redskap för att 

söka information men samtidigt bli medvetna om hur de ska hantera denna. Skolan bör vara 

en motvikt till informationssamhället. Informanterna anser att det är viktigt att arbeta med 

källkritik och att göra eleverna medvetna om hur de ska hantera och sålla ur den information 

de möter. Flera av informanterna ser ett ökat behov av en ständigt pågående diskussion kring 

värdegrund och etik. Det kan tolkas som en effekt av samhällsutvecklingen och förändringar 

som en följd av detta. 

 

Informanterna värdesätter och vill använda elevernas kunskaper, förmedla dem till kamrater 

och vuxna. Eftersom det finns andra lärandearenor innebär det att eleverna idag kan ha 

specialkunskaper inom områden som läraren saknar. Ett exempel är IT området där några 

informanter uttrycker behovet av att skolan anpassar sig till dess utveckling. Detta kan ses 

som ännu en faktor som inverkar på de förutsättningar som läraren ställs inför. 

  

Informanterna beskriver en önskan att hantera och ta del av elevernas kunskaper och 

entusiasm inom IT-området. Dock tycker de sig sakna en konkret handlingsberedskap för 

detta.  En av de äldre lärarna menade att anpassning till samhällsutvecklingen gäller främst de 

högre stadierna för att motivera eleverna.  
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Då det gäller de lägre stadierna anses det vara viktigare att eleverna lär sig att fungera socialt 

och får en grund att stå på kunskapsmässigt. Det sistnämnda betonas även av två andra 

informanter med lång erfarenhet. Deras synsätt kan tolkas som inriktat på att lärarens roll som 

kunskapsförmedlare, i ett ständigt föränderligt samhälle, blir alltmer betydelsefull. Bristande 

språkkunskaper hos elever och dåligt stöd hemifrån nämndes som en svårighet som kan bli till 

ett hinder för eleverna.  

3.2.5. Mål att sträva mot  

Vad vill du att eleverna ska ha med sig när de slutar skolan? 

 

Samtliga informanter uttrycker att de vill att eleverna ska vara trygga individer med en bra 

självkänsla ” att de har ett bra kontaktnät och att de känner en trygghet med kompisar men 

även att de är öppna mot andra människor”. De ska ha goda baskunskaper och en känsla för 

vad värdegrunden innebär. Flera av informanterna poängterar dock att det inte handlar om 

”rabbelkunskaper”, utan att veta hur man lär sig och att förstå sammanhang. En av 

informanterna beskriver hur hon diskuterar undervisningen med eleverna . Hon liknar det vid 

en väv där trådarna utgör kunskap och tillsammans bildar en tätare väv allteftersom. Det är 

viktigt att eleverna förstår att trådarna hänger samma och bygger på varandra för att kunna 

användas både nu och i framtiden. Svaren kan vara ett uttryck för att informanterna har gjort 

en liknande tolkning av läroplanen. De tycks inte se kunskapsförmedling i ett detaljperspektiv 

som det primära målet, däremot vägen dit.  

 

Informanterna vill att eleverna ska ha en positiv syn på sin tid i skolan. En säger:”… våga tro 

på framtiden och våga tro att de kan göra en insats”. En annan talar om ”Att de känner att de 

fått nycklar i sina händer och att de har öppnat nya världar”. Informanternas svar kan vara ett 

uttryck för en gemensam syn på sitt uppdrag; nämligen att eleverna skall få en positiv och 

stabil grund att stå på, med redskap för att kunna hantera den verklighet de möts av när de går 

vidare.     
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3.2.6. Framtiden  

Hur tror du läraryrket ser ut om femton år? 

 

Informanternas framtidsvisioner skiljer sig mycket åt. En tror att det inte sker så mycket under 

de kommande femton åren medan en annan tror att den kommunala skolan är helt borta och 

ersatt med privata aktörer. Flera ser dock lärarrollen som alltmer betydelsefull. Det är 

nödvändigt att yrket får en högre status och att läraren får mer att säga till om.  

”Jag tror att människor kommer aldrig i livet att orka med det här som det är idag! Jag tror att 

det kommer att bli en mycket mer auktoritär lärare, jag tror det alltså.” Att skolan ska vara en 

plats som innebär struktur, dock utan att vara tråkig, där eleverna möter tydliga ledare och 

förebilder, nämns som viktigt av en annan informant.  

 

En aspekt på lärarens betydelse ges i följande:” Berättandet slår allt alltså det är möjligt att det 

får renässans igen, när man upptäcker att…att barnen börjar få sådana här datafingrar och 

reuterögon…att man hajar att hallå nu får vi stoppa den här revolutionen…nu sätter vi oss här 

vid elden”. De äldre informanternas svar kan tolkas som att lärarens roll blir alltmer 

betydelsefull. Trots, eller på grund av, den snabba utveckling som sker i samhället menar de 

att det kan finnas ett behov av en tydlig ledare.   

 

Flera av informanterna uttrycker ett behov av att vara medveten om den teknologiska 

utvecklingen och att anpassa skolan till de förändringar som sker i samhället och världen 

runtomkring. En menar att lärare kanske borde ha erfarenheter av arbete inom andra områden 

än skolan. Ett eventuellt samarbete med näringslivet i någon variant lyfts fram som en möjlig 

utveckling. Sammanfattningsvis kan informanternas svar beskrivas som mycket optimistiska 

inför skolans roll i framtiden. Svaren kan tolkas som att de ser en vändning i allmänhetens syn 

på yrkets status.  
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4. Diskussion 
Här diskuterar vi resultatet av den empiriska undersökningen i förhållande till den litteratur vi 

grundar arbetet på. Avsnittet utmynnar i en diskussion om de metoder vi använt oss av, 

slutsatser och en eventuell fortsättning av vår undersökning. 

 

4.1. Diskussion kring resultat och analys  

Informanternas syn på sitt uppdrag går i stort sett hand i hand med skollagens intentioner. De 

är väl medvetna om den hierarkiska ordningen av styrdokumenten samt dess innebörd. 

Skollagen (Skollagen, 2004) finns i periferin men används inte i vardagssituationer. Däremot 

används läroplan, kursplan och lokal arbetsplan vid planering och avstämning, som den grund 

de är tänkta att utgöra. I den dagliga verksamheten strävar informanterna efter att nå målen 

och för att eleverna skall utvecklas. I skollagen poängteras vikten av att utbilda eleverna till 

att bli goda samhällsmedborgare med tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta både 

självständigt och tillsammans med andra. Det framkommer tydligt i intervjuerna att 

informanterna strävar efter detta. De framhåller vikten av att eleverna känner trygghet i skolan 

och att de utvecklas som individer. Informanternas förhållningssätt och användning av 

styrdokumenten liknar vår egen uppfattning i frågan. Vi ser också den hierarkiska ordningen 

där kursplanerna och de lokala arbetsplanerna är de som används i vardagen. Styrdokumenten 

kan tyckas vara omfattande och många innan de använts konkret i sin helhet i ett längre 

perspektiv. För oss har resultatet av intervjuerna i frågan gett en ökad insikt i, att det i det 

dagliga arbetet är mest realistiskt att använda sig av kursplaner och lokala arbetsplaner. 

Skollagen och läroplanen utgör grunden och deras direktiv genomsyrar de övriga 

styrdokumenten. 

 

Tolkningsutrymmet som styrdokumenten har, ger informanterna stor frihet att utforma 

verksamheten. En av dem uttrycker en önskan om en arbetsbeskrivning, men att det är barnen 

som är det viktiga. I den fortsatta intervjun visar hon att hon är väl förtrogen med 

styrdokumenten, och tycks inte ha några svårigheter med att hantera dem. Vi tolkar detta 

avdramatiserade förhållningssätt till uppdraget som ett exempel på det som Kernell (2002) 

beskriver, nämligen att arbeta efter ett klart uttalat mål och syfte, men att det är i mötet med 

eleverna som den specifika vägen stakas ut. Trots att många, bl.a. Ingelstam (2004) och 

Hargreaves (1998) ser tolkningsutrymmet som negativt, så ger alla informanterna bilden av att 

vara nöjda med denna frihet.  
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De med lång erfarenhet stödjer sig på denna när de tolkar uppdraget. De övriga arbetar oftast i 

arbetslag där en gemensam tolkning och diskussioner kring denna ständigt pågår. Carlgren 

och Marton (2002) ser en otrygghet i det, att vara hänvisad till kollegiala samtal och utan 

någon överordnad att vända sig till. Men vi får intrycket av att den erfarenhet som 

nyutexaminerade lärare oftast saknar, delvis kan kompenseras och utvecklas genom samarbete 

med de mer erfarna lärarna. När detta saknas eller inte fungerar i praktiken anser vi att ett 

gemensamt yrkesspråk och yrkesetiska regler, liksom Colnerud (2002) framhåller, kan vara 

till hjälp. Men informanterna uttrycker ingen saknad av sådana regler och gemensamt språk. 

Vi får känslan av att informanterna, tack vare sin erfarenhet, har ett friare förhållningssätt till, 

skrivna och oskrivna regler. De verkar vara trygga i sin yrkesroll och tycks inte vara 

påverkade av någon större osäkerhet kring regler. Vi tror att det ger en trygghet att känna till 

och finna kontinuitet i arbetet. Arbetsro, anser vi, gör att läraren kan utvecklas i sin yrkesroll. 

Vårt resonemang påminner om det som Alsterdal (2006) för om olika lärares förhållningssätt 

till regler. Med erfarenhet är det lättare att ha en friare inställning och att kunna bedöma när 

regler skall följas och när undantag kan göras. 

 

I litteraturen framställs läraryrket som komplext och varierat där många beslut vilar på den 

enskilde läraren. Samtidigt beskrivs drag som är gemensamma och generella, oavsett 

förutsättningarna (Carlgren & Marton, 2002). I vår undersökning framkom en del sådana 

gemensamma drag, trots en i övrigt stor variation. Samtliga informanter poängterar vikten av 

struktur och planering. Detta är något som även Ingelstam (2004) påpekar; genom att förhålla 

sig till innehållet och utforma de bästa villkoren för eleverna, så kan utveckling ske. Vi 

upplever att fokus, som lärarstudent, ligger på att strikt följa sin planering mot målet, istället 

för att vara öppen för eleverna. Vi anser att det beror på osäkerhet och brist på erfarenhet i 

yrkesrollen. Genom att ta tillvara på elevernas erfarenheter och använda dessa kan vägen mot 

målet ändras. Men även om riktningen och vägen mot det planerade slutmålet ändras så 

kvarstår det ursprungliga och planerade syftet.  

 

En annan faktor som delades av alla var att eleverna var i centrum. Detta resultat kom även 

Hult mfl (2006) fram till i sin undersökning bland verksamma lärare, angående uppfattningen 

om sin huvuduppgift. Trots alla olika formuleringar, beskrivningar och krav angående 

lärarens uppdrag finner vi det mycket positivt att elevens bästa prioriteras.  
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Bl.a. Hargreaves (2004) poängterar vikten av att utveckla förmågor som bygger på den 

värdegrund som läroplanen är utformad efter. Empati och samarbete är exempel på sådana, 

vilket även Maltén (1995) lyfter fram i sitt resonemang kring affektiva mål. För att utvecklas 

måste dessa förmågor ingå i ett sammanhang men även förstås och innehas av läraren. 

Samtliga informanter i vår undersökning uttryckte på olika sätt ett gemensamt synsätt då de 

beskrev vad de ville att eleverna skulle ha med sig från sin skoltid. Två informanter påpekar 

att om eleverna är trygga i sig själva, har bra självkänsla och en tro på framtiden så har de 

goda förutsättningar att klara sig bra i det fortsatta livet.  

 

Värdegrunden kan också ses i relation till samhällsutvecklingen och den verklighet som finns 

runtomkring oss. Informanterna delar uppfattningen kring värdegrunden med Colnerud (2002) 

och markerar angelägenheten av att arbeta med denna. Det blir än viktigare i perspektivet av 

att det idag existerar flera olika värdegrunder till följd av ett mångkulturellt samhälle 

(Carlström & Wersäll, 2006). I kombination med att det dessutom finns flera olika 

lärandearenor ökar behovet av en ständigt pågående diskussion kring värdegrunden. Efter de 

erfarenheter vi själva gjort genom att arbeta på olika skolor och som medborgare i samhället 

ser vi ett ökat behov av att lyfta värdegrunden. Den ständiga strömmen av information, 

intryck och upplevelser gör att det finns en osäkerhet var gränser går. Det finns även många 

vuxna som ser svårigheter i att sätta gränser, vilket också är en anledning till ovissheten. 

Genom att hålla värdegrunden levande genom diskussion och samarbete i undervisningen kan 

elevernas känsla för empati och förståelse öka.  

 

I kombination med baskunskaper uttryckte informanterna en strävan efter att eleverna skulle 

ha de nödvändiga redskapen, nycklarna, eller verktygen för att klara sig i det fortsatta livet. 

De poängterar vägen till lärandet, processmål (Maltén, 1995) som viktig så att eleverna kan 

fortsätta lära även efter sin skoltid. Några av informanterna beskriver hur de försöker knyta 

sin undervisning till den närmaste omgivningen. Det finns en önskan om en mer utvecklad 

kontakt med samhället men tid och resurser saknas oftast. Precis som vid struktur och 

planering har det för oss varit målet och inte vägen dit som vi fokuserat på. Förankringen till 

verkligheten har varit för att förtydliga innehållet, inte för att utveckla förmågan att se 

sammanhanget. Även informanterna, anser vi, är begränsade i sina intentioner till lärande mot 

processmål. Alla informanterna betonar att de måste prioritera bland krav och förväntningar 

som ställs från olika håll. Därför kan de inte förverkliga alla ambitioner i den utsträckning de 

hade önskat. 
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Vi tror att, för att skolan ska kunna bli en plats där man producerar kunskap istället för 

reproducerar sådan (Carlgren & Marton, 2002), måste hela verksamheten genomsyras av 

samma strävan. Korta besök i verkligheten i form av t.ex. studiebesök, leder oftast inte till 

någon förståelse för samband mellan skola och omvärld. Istället kan ett utvecklat samarbete 

mot omgivningen, så som Freinet bedrev sin undervisning, ge aktiviteter en kontext. Genom 

att konkret involvera eleverna i olika projekt där arbetet har ett klart syfte i anslutning till 

omgivningen kan en förståelse utvecklas. Förslag på projekt kan vara att planera och utforma 

en lekplats eller plantering, undersöka och informera omgivningen om t.ex. miljöarbete. 

Genom detta får resultatet en funktion i verksamheten. Det kräver dock insatser både inifrån 

skolan från dess omgivning. Kunskap baserade på erfarenhet knutet till en kontext, torde vara 

mer bestående än teoretiskt förvärvad sådan, anser vi.  

 

Skolans roll, och även den enskilde lärarens, som motvikt i vårt ständigt föränderliga 

samhälle blir allt viktigare enligt flera av informanterna. Genom att diskutera och konkret 

arbeta med källkritik vill de uppmärksamma eleverna om riskerna och möjligheterna med 

exempelvis Internet. Här kan en klar parallell dras till Ingelstams (2004) resonemang kring 

elevers insikt om källkritik, som behöver utvecklas. Tidigare var det klart och tydligt vilka 

källor som var tillförlitliga t.ex. Nationalencyklopedin och uppslagsverk. Den ständiga 

strömmen av olika budskap och ”sanningar” som globaliseringen och informationsteknologin 

har medfört, innebär att gränsen mellan rätt och fel idag är otydlig. Detta är också ett område 

som vi upplever att det finns ett stort diskussionsbehov inom, eftersom eleverna har olika 

referensramar. Vi upplever att vårt mångfacetterade samhälle avspeglas även i skolan och att 

det blir en utmaning att bemöta och arbeta med mångfalden.  

 

Informanternas svar på frågan om kunskapsbegreppet varierade. Svaren gav en bred bild av 

vad de ansåg att kunskap är, vilket stämmer överens med Ingelstams (2004) definition av 

begreppet. De ser inte kunskap som mätbar utan något som eleverna har integrerat och kan 

använda sig av. Detta talar mot Ingelstams (2004) andra påstående om skolans bild av 

kunskap, vilket kan väcka frågan om vems uppfattning som stämmer. Kernell (2002) ger stöd 

för att lärarna är på rätt spår och vi ser det även i läroplanens intentioner, även om samhället i 

övrigt fortfarande har ett föråldrat synsätt på kunskap i skolan. Standardiserade provformer är 

ett exempel som trots det har stort inflytande på hur skolan bedöms. 
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Ingelstam (2004) menar att medias framställning av skolan bidrar till samhällets negativa bild 

av densamma. Det skulle kunna innebära att bl.a. föräldrar blir mer kritiska till verksamheten. 

Informanterna uppger inte detta som ett uttalat problem. Endast en nämner det och då i 

relation till språk och föräldrasamverkan. Eftersom många av de presenterade skolforskarna 

beskriver media som en negativ maktfaktor i debatten om skolan hade vi väntat oss att det 

skulle framkomma i intervjuerna. Dessutom upplever vi själva att det sällan är de goda och 

positiva exemplen som vi har sett, som skildras i media. Det talas oftast om dåliga 

provresultat, bakåtsträvande lärare och andra negativa saker. Vi saknar lärarnas röster i den 

allmänna debatten kring skolan, eftersom de är experter inom området. Inom alla andra 

områden i samhället tillfrågas experter för att få kunniga utlåtanden. Detta anser vi är märkligt 

och eventuellt en orsak till den låga status läraryrket har idag, liksom vi nämner i inledningen. 

 

Ingen av informanterna ger uttryck för den problematik, angående det upplösta 

kunskapsbegreppet, som Hargreaves (1998) skildrar. Däremot går informanternas svar i linje 

med Carlgren & Martons (2002) tankar om den nya innebörden av kunskapsbegreppet. De ser 

inte några svårigheter i det upplösta kunskapsbegreppet eftersom de arbetar med de yngre 

eleverna. Vi tolkar deras svar som att i de tidigare skolåren är det viktigast att lära sig rena 

baskunskaper som att skriva, läsa och räkna. Dessutom är äldre elever kanske mer medvetna 

om samhällsförändringar och därför mer kritiska och ifrågasättande. Troligen gäller detta 

även Ingelstams (2004) vision om ett utvecklat samarbete med akademiker i skolans värld, 

dvs. primärt de äldre stadiernas elever. Informanternas svar och våra egna erfarenheter har 

gjort att vi omvärderat möjligheterna och meningsfullheten med att öppna upp för andra 

kunskapsvärldar. Bland de yngre eleverna, tror vi att är det viktigt att förankra värderingar 

med tydliga referensramar i kombination med en god grund i baskunskaper. Därefter kan 

samarbete bli mer givande för eleverna och leda till ett framtida lärande.  

 

En av informanterna beskriver sin undervisning, i samarbete med eleverna, som en väv där 

kunskaperna bygger på varandra och bildar en tätare väv vartefter. Hon knyter arbetet till 

elevernas erfarenheter och tidigare undervisning. Vi ser det som ett konkret exempel på 

kunskap enligt Säljös (2005) uppfattning. Det betyder att elevens eget tänkande och samtal 

med andra är viktigt för att kunskap ska assimileras hos var och en.  
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Det tillkommer ständigt nya arbetsuppgifter och krav på lärare utan att några andra försvinner, 

vilket kan leda till skuldkänslor över att inte kunna uppfylla alla (Hargreaves, 2004). 

Informanterna beskriver att det ständigt kommer nya föreskrifter från politiskt håll t.ex 

dokumentation, utvärderingar och möten med protokoll. Liksom Kindenberg mfl (2006) tar 

upp upplevs dessa som både tidskrävande och i många fall till ingen nytta. Ofta saknas 

resultat eller uppföljning av det utförda arbetet. Informanterna talar om både skuldkänslor och 

pålagor, men menar att för att kunna hantera arbetet måste prioriteringar göras. Deras svar 

visar att de låter sig påverkas olika mycket av yttre intressenter och helst ser att eleverna och 

verksamheten kring skolan främjas. IT och tekniska hjälpmedel är ett sådant område som 

både kan ses som en tillgång och ett dåligt samvete för de intervjuade. Därmed får Rask 

(2006) medhåll av våra informanter när han talar om regeringens ansvar i att vidareutbilda 

lärare inom området. Enligt vår uppfattning kan detta ses ur två perspektiv: antingen är lärarna 

förändringsobenägna och vill fortsätta i gamla spår eller så är de trygga i lärarrollen och gör 

medvetna prioriteringar grundade på erfarenhet. Vi tror att det senare alternativet gäller 

eftersom majoriteten av de lärare vi mött är nyfikna och öppna för nyheter inom pedagogik 

och didaktik. 

 

Då vi jämför informanternas svar om framtidens lärarroll med den bild litteraturen förutspår, 

ser vi skillnader. De tillfrågade talar om lärarrollen som av en handledande karaktär då det 

gäller den nuvarande undervisningen, som det beskrivs i läroplanen. Hargreaves (2004) och 

representanter från ungdomspartier och näringslivet förmedlar en vision där handledarrollen 

består (Pedagogiska Magasinet, nr1, 2005) och vidareutvecklas. Läraren kommer att bli en 

slags rådgivare som tar hjälp av andra lärandearenor (Persson, 2002) och kunskapsbärare 

(Ingelstam, 2004) för att utveckla eleverna till flexibla, anpassningsbara individer. Detta talar 

mot den bild som informanterna beskrev av framtidens lärarroll. De uttrycker behov av 

struktur och en tydlig ledare, som en följd av de förändringar som sker i samhället.  Den 

uppfattning vi får är att informanterna redan arbetar på ett handledande sätt och i sitt arbete 

ser vilka behov som finns hos eleverna. De ger uttryck för behovet av att ge eleverna trygghet 

för att de i framtiden skall kunna utvecklas till att bli flexibla och självständiga 

 

Genomgående under intervjuerna framhåller informanterna sin strävan mot att anpassa arbetet 

till elevernas behov och förutsättningar. Det visar att de reflekterar över sitt arbete och sitt sätt 

att agera och hantera sitt uppdrag. Vi tror att lärarna behöver ytterligare verktyg för att 

utveckla sin verksamhet på ett sätt som t.ex. Sträng (2004) och Holmqvist (2006) beskriver. 
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Anledningen till att detta inte nämns tror vi kan bero på tidsbrist och att de inte har kommit i 

kontakt med detta i sin vardag.   

4.2. Slutsats 

Arbetssätten på skolorna visar att det finns utrymme för diskussioner och samarbete.  Vi 

bedömer att vår frågeställning är i högsta grad aktuell och behövs i dagens skoldebatt där t.ex. 

en lärarauktorisation just nu diskuteras. Vi ville också belysa behovet av erfarenhet, såväl 

metodiskt, pedagogiskt som ämnesmässigt i en tid då skolan inte längre har ensamrätt på 

lärandet. Med detta i åtanke är det särskilt viktigt att lyfta upp yrkets status och börja 

värdesätta allt det positiva som händer och sker i skolan. Vi tycker att det är dags att låta 

lärarna själva komma till tals som experter inom området.  

    

Vi ser många möjligheter till att överbrygga glappet mellan relativt nyutbildade lärare och 

lärare med erfarenhet. Ett förslag skulle kunna vara att starta ett mentorssystem som ger 

trygghet för den nyutbildade läraren och samtidigt tar tillvara erfarenheten från den äldre 

lärarkåren. Det blir helt enkelt en försäkran om återväxt inom lärarkåren.  

    

Det samarbete mellan skola och kunskapsbärare som vi utgick ifrån och såg som ett positivt 

utbyte har vi omvärderat. Vi inser att det är lättare att realisera och utveckla antingen bland 

äldre elever eller att hela verksamheten strävar i denna riktning. Det intryck vi hade av 

styrdokumenten, före arbetet, var att de var ogreppbara och svårtolkade. Informanternas 

tankar och erfarenhet av dessa har gett oss en bild av hur de används i praktiken på ett mer 

realistiskt sätt.  

4.3. Metoddiskussion 

Det resultat som redovisas är baserat på intervjuer där informanternas personliga åsikter 

efterfrågats och undersökts. De är följaktligen helt unika för just den informanten och inte helt 

objektiva. Den bas på sex personer vi använt oss av är för litet för att kunna dra några 

otvetydiga slutledningar av resultatet.  De svar vi fått gäller för just dessa lärare men 

undersökningen kan absolut göras om, även om vi arbetat med människor som levande 

objekt. Det är vi som författare som tolkat de svar vi fått vilket innebär att tolkningen är gjord 

utifrån vårt perspektiv.  
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I empirin beskriver vi att vi valt lärare med erfarenhet eftersom vi vill veta vilken inverkan 

erfarenheten har på hur uppdraget hanteras. Då vi som lärarstudenter saknar detta ser vi oss 

själva som motpol, dvs. oerfarna lärare. För en läsare som inte är involverad i läraryrket 

kunde det vara intressant att undersökningen omfattade även lärare utan erfarenhet för att få 

en tydlig jämförelse. Vi har även uppgett att vi valt olika typer av skolor för att se om 

skillnader kunde påvisas gällande tolkningen och erfarenhet av läraruppdraget. Vi kunde inte 

se några skillnader mellan skoltyperna och därför har vi inte redovisat något om detta i 

empirin och inte heller i diskussionsdelen.  

 

Vi uppger att informanterna har fått olika information inför intervjuerna. Vissa har fått veta att 

frågorna kommer handla om hur de hanterar sitt uppdrag i vardagen medan andra har fått veta 

namnet på uppsatsen, ”När uppdraget möter verkligheten”. Vi såg ingen skillnad i denna 

information. I efterhand kan vi möjligen se att det gav ett förtydligande av innehållet i 

intervjun genom att veta uppsatsens namn. Detta kan ha haft inverkan på hur informanterna 

svarat på frågorna. Vi menar dock att de ligger så nära varandra i formuleringen att det inte 

borde inverka alltför mycket på resultatet.    

 

Ålder och kön var inte faktorer som vi ansåg relevanta för just vår undersökning. Anledningen 

till att informationen ändå finns med i beskrivningen av informanterna är att vi, trots deras 

anonymitet, ville ge läsaren en bild av personen bakom svaren. Vi har däremot inte alls 

reflekterat över hur dessa faktorer kan ha påverkat vårt resultat. Eventuellt kan genus och 

ålder vara aspekter för att utveckla vårt arbete ytterligare.  

4.4. Fortsatt forskning 

Många tankar har väckts hos oss under arbetets gång. Vi har fått avgränsa flera möjliga 

infallsvinklar, som har lockat till fördjupning. Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara 

att undersöka elevers och föräldrars uppfattning om lärares yrkesuppdrag. En annan 

utveckling av arbetet är hur klyftan mellan erfarna och oerfarna lärare skulle kunna 

överbryggas. Vilka möjligheter ser lärare, skolledning och politiker?  

 

Vi undrar fortfarande om det är möjligt, och så fall i vilken utsträckning, lärare skulle kunna 

vara mer flexibla på arbetsmarknaden. Ingelstam (2004) och artiklar i Pedagogiska Magasinet 

(nr1, 2005) beskriver en utveckling av läraryrket.  

 34



Genom att arbeta inom andra kunskapsyrken, t.ex. journalist, kan läraren återvända till yrket 

med ett annat perspektiv. Ingelstam menar dock att det krävs en systemförändring, från båda 

håll. Lärarna blir öppna för annat och verksamheter utanför skolan ser värdet i skolans 

verksamhet. Finns det möjlighet och intresse att gå ut och in i läraryrket?  
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Sammanfattning 
Vi upplevde läraruppdraget som mycket komplext och varierande med krav och förväntningar 

från många olika håll. Detta gav oss uppslaget till en undersökning av hur lärare hanterar sitt 

uppdrag i mötet med verkligheten, utifrån förutsättningarna. 

 

Historiskt sett förväntades lärarna utbilda eleverna och ”fylla dem” med kunskap samt fostra 

dem till goda samhällsmedborgare. Dagens uppdrag har utvecklats till att innebära bildning 

istället för utbildning och en strävan mot utveckling för eleverna, både intellektuellt och 

socialt. Globaliseringen och en ökad mångfald har medfört att kunskapsbegreppet och 

värdegrunden ifrågasätts och omvärderas. Dessutom har nya aktörer fått ett ökat inflytande på 

skolan vilket har påverkat lärarnas arbete. 

 

Samhällsutvecklingen, decentraliseringen och den senaste läroplanen är några andra faktorer 

som har medfört förändringar för lärarna. Läroplanen innebär att uppdraget är formulerat i 

generella termer och uppbyggt som riktlinjer med mål att uppnå och sträva mot.  

 

Vi har i den empiriska delen av arbetet undersökt hur verksamma lärare såg på sitt uppdrag, 

hur de hanterade styrdokumenten i arbetet. Dessutom ville vi se hur de balanserade krav från 

olika håll och hur de såg på läraruppdraget i framtiden. Vi intervjuade verksamma lärare med 

erfarenhet i yrket, analyserade resultatet och jämförde med litteraturen vilket redovisas i 

diskussionsdelen.  Samtliga informanter såg elevernas utveckling som sin främsta uppgift, 

särskilt med betoning på värdegrunden. Styrdokumentens tolkningsfrihet sågs som positiv och 

dessa utgjorde grunden för verksamheten.  Majoriteten av informanterna tycktes prioritera 

vilka krav och förväntningar som fick inflytande på verksamheten, främst från elever och 

föräldrar.  Framtidens lärare såg de flesta som en tydlig ledare med en klar värdegrund och 

förmedlare av goda baskunskaper. 

 

Vår slutsats är att erfarenhet innebär en trygghet i yrkesrollen, vilket gör att läraren kan 

balansera krav och förväntningar med de förutsättningar som finns.   
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     Bilaga 1 

Krav och förväntningar på läraren! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

media 

Kommun 
Samhälle 

kollegor 

elever 

styrdokument 

näringsliv 

föräldrar 

 



      Bilaga 2 

Intervjufrågor
  

1. Vilka är de viktigaste punkterna för att få vardagen att gå ihop i 

yrkesrollen som lärare? 

 

2.  Vilket är ditt uppdrag som lärare? 

 

3.  Vad stödjer du det på? 

 

4.  Vilka styrdokument har du att rätta dig efter? 

 

5.  Hur använder du styrdokumenten i arbetet? 

 

6.  Tolkar du styrdokumenten? Om inte- vem? Om ja- hur? Utveckla 

svaren! Förtydliga frågan. 

 

7. Finns det andra krav och förväntningar på dig som lärare än 

styrdokumenten?  

 

8.  Går det att balansera dessa med de förutsättningar du har och i så fall 

hur? 

 

9.  I dagens snabba och ständigt föränderliga samhälle, hur ser du på 

skolans roll och betydelse i förhållande till kunskap? 

 

10.  Vad vill du att eleverna ska ha med sig när de slutar skolan? 

 

11.  Hur tror du läraryrket ser ut om 15 år? 



      Bilaga 3 

Sammanfattning av de intervjuades svar 
 

Fråga 1  

1. Planering 

2. Elevernas ålder 

3. Engagerad, vara med och påverka sin arbetsplats 

4. Distans 

5. Kontaktnät- barn 

6. Barnen må bra 

7. Lyhördhet 

8. Elevers behov 

9. Balans, lära sig säga nej 

10. Samarbete, kollegor 

11. Struktur 

12. Erfarenhet 

13. Reflektion – utvärdering 

14. Ämnesengagemang/kunskap 

15. Förebild, vuxen 

16. Tycka om elever, social 

17. Arbetsro 

18. Feed.back, uppmuntran 

19. Glädje, ha kul 

20. Föräldrasamarbete 

21. Variation, fokuserad 

22. Att ha barnen med sig 

23. Motivera eleverna 

24. Värderingar, klar, tydlig 

25. Kunskapsförmedling 

26. Fostran, bra hemförhållande, stöd, liv utanför skolan 

27. Musik, bild 

28. Rör på sig, utepedagogik 

 



Fråga 2       

1. Att barnen ska lära sig så mycket de kan, kursplanemål, LpO rent formellt 

2. Att se till att barnen mår bra, vara lyhörd, se deras behov, lyfta fram dem; socialt och 

kunskapsmässigt 

3. Lust att lära, bli fungerande samhällsmedborgare 

4. Att vara en ledare, förebild, visa barnen hur de kan lära sig mer, bli goda 

samhällsmedborgare 

5. Kunskapsförmedling, fostran, att barnen ska utvecklas och må bra när de är i skolan, 

för trivsel och inlärning hör ju ihop 

6. Att eleverna är förberedda för nästa steg i sin utbildning genom att stötta och hjälpa 

dem i sin utveckling, på alla möjliga sätt. 

 

Fråga 3. 

1. Kursplanen, Läroplanen rent formellt, Informellt att det ska vara roligt, variation 

2. Läroplanen, det sitter i huvudet 

3. Läroplanen, baskunskaper 

4. Vygotskij´s teorier, proximal zone 

5.  En av lärarna saknar arbetsbeskrivning, barnen är det viktigaste 

6. Läroplanen 

 

Fråga 4.  

1. Skollag, Läroplan, Kursplanemål, Lokal arbetsplan 

2. Lokala arbetsplanen, Nationella Proven 

3. Läroplan, skolplan, kommunens skolplan, Kursplanemål, 

4. Läroplan, Kursplan Egen(friskola) kursplan, vår verksamhetsidé, Kvalitetssäkring 

5. Läroplan, Uppnåendemål, Lokala arbetsplan 

6. Skollag, Läroplan, Kursplaner, Lokala arbetsplan, Kommunens skolplan, 

Utvecklingsplan 

 

Fråga 5.  

1. Skollag, läroplan i ryggrad, tittar ej varje dag 

      Kursplanemål vid långsiktig planering 

      Tillsammans med eleverna 

2. Regelbunden avstämning med lokala uppnåendemål, finns i bakhuvudet 



3. Engagerar både elever och föräldrar i styrdokument, framförallt kursplanerna 

4. Stämmer av med uppnåendemålen, främst klass två och fem 

5. Inte varje dag, Följer uppnåendemål och lokal arbetsplan 

6. De sitter i ryggraden. Tar fram vid långsiktig planering. Eftersom styrdokumenten är 

utformade i hierarkisk ordning med skollagen överst det lokala som används.  

 

Fråga 6.  

De intervjuade lärarna tolkar oftast styrdokumenten själv, men även i diskussion med kollegor 

eller i arbetslag. En av lärarna menar att de mindre erfarna lärarna ofta uttrycker ett önskemål 

att diskutera detta. 

 

Fråga 7. 

1. Barn och föräldrar 

Uppdragsgivare, lokal arbetsledning, rektor, politiker, kommunen, skolverket, 

lärarkandidater, samhället; tävlingar, etc. 

2. Lyhördhet, att fungera socialt, kontakt med både barn och vuxna. 

3. Kurator, socialpedagog, sossmänniska, ta hand om föräldrar, sekreterare och 

administratör. 

4. Föräldrar, vill se att barnen är trygga, samarbete med föräldrar och barn. 

5. Föräldrar, alla vill se sina barns väl, dokumentation, utvärdering. 

6. Barn och föräldrar, rektor, kollegor. 

 

Fråga 8. 

1.  Ja, bestämma tillsammans i arbetslag vilka externa aktiviteter som ska få plats i 

planeringen. Inte tid med allt som erbjuds. 

2. Prioritera vad som är viktigt, stöd att vara två i varje klass, Fördel att ha socialt 

välmående barn, ”skyddad verkstad” 

3. Om elevgruppen var ”normal”, I en skola för alla finns det för lite resurser för att klara 

balansgången. Dåligt med tid att hinna med saker ”utanför” skolan, te.x studiebesök 

4. Jobbar på… 

5. Oftast, dans på slak lina.  

6. Oftast, löser det tillsammans, för barnens bästa 

 

 



Fråga 9.  

1. Baskunskaper, Redskap att att söka information (kunskap), Källkritik, att kunna lösa 

problem, ställer frågor. Skolan inte enda lärandearenan. Motvikt till den stora mängd 

information som passerar. Värdegrund och etiska diskussioner måste få en större del. 

2. Kunskapen inget problem här. Ser svårigheter om det finns språksvårigheter och 

bristande föräldrastöd, medias bild. Läraren en kunskapskälla, men även eleverna bör 

ges utrymme att förmedla sin kunskap.  

3. Tror stenhårt på baskunskaper, främst i de lägre åldrarna. Anpassning behövs nog mer 

på de högre stadierna. Lära sig att fungera socialt, värdegrunden.  

4. Betonar svårigheten att själv i att hänga med i IT-utvecklingen, pekar på att ta tillvara 

på och använda elevernas kunskaper inom området. 

5. Allt viktigare. Skolan motvikt till informationssamhället, medvetandegöra behovet av 

källkritik. Tror att läraren som personligt förmedlar kunskaper viktig. 

6. Uttrycker en önskan och vilja att kunna ta del och hantera elevernas entusiasm för 

datorer och IT. Menar att skolan måste vara beredd att förändra sig, hitta vägar att 

kunna utnyttja detta som en resurs att bygga vidare på. 

 

Fråga 10.  

1. Att tro på sig själv, sin förmåga, att kunna saker och veta hur man lär sig ännu mer. 

Värdegrunden. 

2. Känna sig trygga, ha en bra självkänsla, självförtroende. Rabbelkunskaper behövs 

ej, men förmåga att veta hur man lär sig. 

3. Värdegrunden. Visa respekt och kunna ta ansvar. Våga tro på framtiden, att kunna 

göra en insats. Bra bas, matte svenska engelska.  

4. Känna till sin bakgrund genom historiekunskaper. Fina minnen, ha lärt sig mycket. 

Vill ha varit en betydelsefull person, som lärare. Ser arbetet som en väv. 

5. Värdegrunden, baskunskaper för att klara fortsatta skolgången. Medvetna om vem 

de är och kan fungera i samhället. Se som en väv. 

6. Baskunskaper. Att ha mått bra och blivit rättvist behandlade i skolan. Fått nycklar 

som öppnat nya vägar för eleverna. Trygghet, allmänbildning, självkänsla, glada 

minnen. Ett kontaktnät, trygghet med och öppna mot andra människor. 

 

 

 



Fråga 11.  

1. Inga kommunala skolor, privata aktörer, lärare som egna företagare. Medvetna och 

aktiva val hos både elever och föräldrar. Större mångfald, men en gemensam grund 

med en nationell kontroll.  

2. Högre status. Jätteviktiga för barnen. Kanske mer involverad med näringslivet, att ha 

arbeta med annat. 

3. Auktoritär lärare. Kan inte hålla på som man gör, inte vara kompis med elever.  

4. Lärare tydliga ledare förebilder. Kombination av eget arbete med styrda  uppgifter. 

Skolan strukturerad plats. Gemensam, tydlig värdegrund. 

5. Hoppas att männen kommer tillbaka. Utvecklad teknik, laptop att söka information. 

Berättande läraren kommer tillbaka. 

6. Tror inte att det ser annorlunda ut. Hoppas för att det behövs en förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Bilaga 4 

Transkriberade intervjuer 
 

Intervju lärare 1 

 
F: Vilka är de viktigaste punkterna för att få vardagen att gå ihop i yrkesrollen som 

lärare? 

S: De viktigaste punkterna? 

F: Hur tänker du när du ska…? 

S: Ja, vilka elever jag har och hur gamla de är. God planering, eh, både att vara Att vara 

planerad med både lektionstid och allt man gör utanför själva undervisningstiden så att det 

flyter på med utvecklingssamtal och dokumentation så att man hela tiden är steget före och 

har tänkt ett steg längre så att man kanske har gjort detaljplanering för nästa vecka när man 

kommer på den här veckan. 

F: Ja, något mera på den här punkten? Vi kan ju återkomma… 

S: Ja, sen är det ju det där med att man ska vara engagerad men på nåt vis ändå hålla distans. 

För man ska visst ge det mesta möjliga till eleverna men man ska inte ta ut sig själv, man ska 

inte förlora sin själ och det är nåt som man lär sig över tid.  

F. Mm, ja, vilket är ditt uppdrag som lärare? 

S: Mitt uppdrag är att barnen ska lära sig så mycket de bara kan, eh att de ska tycka det är 

roligt att lära sig, få olika redskap för att lära sig, ta reda på saker och ting och uppdraget rent 

formellt är ju kursplanemålen och läroplanen, våra styrdokument. 

F: Mm, ja. Och då har du ju svarat på trean tycker jag också, vad stöder du det på. 

S: Ja, och det går ju hand i hand det formella och det informella, det formella med 

styrdokumenten och de informella att man måste tycka det är roligt och eh att det ska vara 

variation i arbetssätt och så där. 

F: Mm, som kanske inte är preciserat i styrdokumenten på det sättet… 

S: Nej, det är ju väldigt fritt!  

F: Mm ja vilka styrdokument har du att rätta dig efter? 

S: Skollagen först och främst, och sedan så är det läroplanen och kursplanemålen och sedan så 

naturligtvis de lokala arbetsplanerna som skiftar från kommun till kommun och skola till 

skola. 

 



F: Mm. Har ni uppdaterade sådana på..? 

S: Ja! 

F:  Eh och hur använder du styrdokumenten i arbetet? 

S: Skollagen finns ju på nåt vis i ryggraden och läroplanen och dess skrivning också, det är ju 

inget som jag tittar på dagligdags medan kursplanemålen har man framme lite då och då när 

man planerar lite mer långsiktigt och tänker att de här och de här sakerna måste jag se till att 

jag får med på ett eller annat vis och det är också… kursplanemålen brukar jag plocka fram 

tillsammans med eleverna. Vad innebär det för oss, vad måste vi göra för att ni ska ha varit 

med om detta för att ni sak kunna dessa saker? 

F: Mm, ja,tolkar du styrdokumenten?  

S: Brukar jag göra, ja. X kommun har ju dessutom gjort en tolkning i sina rödatråden grupper, 

sen tolkar ju jag ofta jag också. 

F: Finns det andra krav och förväntningar på dig som lärare än styrdokumenten? 

S: Mm, det finns det! Ja, barnen själva har ju naturligtvis förväntningar att fröken ska vara 

glad och trevlig komma med idéer å ska vara rättvis och allt det där. Sen har föräldrarna en 

kolossalt massa krav och förväntningar och framför allt krav och ibland ganska orättvisa krav 

kan jag tycka. 

F: Okej kan du ge exempel? 

S: Som lärare är man ju i och för sig tusenkonstnär men vi har ju trots allt en fullständigt 

vanlig arbetstid. Det är inte ett kall, ett dygnetrunt jobb, och det har inte varit det på många år. 

Så att där…det är lite orealistiskt ibland allt vad lärarna ska göra och allt vad skolan ska göra. 

Och sedan har vi då krav på oss från våra uppdragsgivare, dels den lokala arbetsledningen på 

skolan och rektorn och politiker och kommunen men naturligtvis också från Skolverk och att 

man ska lämna in enkäter i tid, ta emot lärarkandidater och ge återkoppling. Sen finns det ju 

förväntningar från som inte gäller direkt genom skolan men som förväntas från föräldrahåll 

och från samhället i övrigt att man ska informera om Kalvinknatet, man ska delta i 

bibliotekets… eller se till så att barnen deltar i de här månadstävlingarna och man ska vara 

med i den teckningsstävlingen och gärna vara med i den bildtävlingen eller kunskapstävlingen 

så man har chans att vinna 500 kronor. Och det.. de där sakerna kan ju komma ramlande över 

en om man inte är förberedd och efter ett par år som lärare så vet man om att det kommer och 

då kan man planera in sin undervisning och skolverksamhet efter det, men det kan ju också 

vara så att man kommer till en skola där… där sånt kommer trillandes över en veckan innan 

och där det slår sönder det goda man har tänkt sig och då kan det blir ett ok. Eller att delta i 

innebandyturnering, fotbollsturnering, pingisturnering ehm, eller sån här vattenpoloturnering.  



Det förväntas att man att man ska ha eleverna redo, att de ska ha haft nån sorts 

kvalificeringstävling innan så att det är de bästa man skickar iväg och föräldrarna undrar ju 

varför får inte våra barn vara med i den idrottstävlingen men tänker kanske inte på att det… 

det tar rätt mycket tid att göra det. 

F: Mm, från den övriga… 

S: Ja och det är ju viktigt men vi måste ju tänka på vilket som är vårt största mandat vi måste 

prioritera med den tiden som vi har att jobba på och den tiden vi har barnen i skolan, för det är 

mycket barnen ska hinna med om vi ska följa styrdokumenten.  

F: Ja, jo det är en hel del. Ja, och så åttan är vi ju lite inne på där, går det att balansera 

dessa krav och förväntningar med de förutsättningar du har? 

S: Ja, man måste ha planerat i god tid och i arbetslaget måste man ha bestämt sig för vilka 

utav desse sakerna tycker vi är viktiga och ska vi satsa på och vilka saker ska vi säga tack men 

nej tack för det måste man lära sig, att säga nej. Vi i femman är ju också ett sånt där exempel 

det skulle säkert föräldrarna undra över varför var ni inte med på den. Däremot är det inte så 

många föräldrar som känner till mattetävlingen Kängurutävlingen som går i mars. Så det… 

Tyvärr! 

F: Näha, det är inte samma press där…Ja, nian då, i dagens snabba och ständigt 

föränderliga samhälle, hur ser du på skolans roll och betydelse i förhållande till 

kunskap? Jag tänker kunskapsbegreppet, hur det ser ut idag. 

S:  Mm, och det är någonting som skulle behöva diskuteras väldigt mycket inte bara lärare 

emellan utan  politiker och lärare emellan föräldrar och lärare. Vad är det man behöver kunna 

i dag det är ett väldigt behjärtansvärt diskussionsämne samtalsämne. Kanske mer 

samtalsämne än diskussionsämne. Skolan roll… vi måste förbereda eleverna genom att ge 

baskunskaper i läsa skriva räkna och baskunskaper i att veta hur man tar reda på saker och 

ting, hur man ställer frågor, hur man… löser problem och hur man kritiskt granskar när de nu 

ska lära sig använda det stora Internet. Där det ju inte handlar om att…hur får jag tag i 

information, utan hur får jag tag i informationen som går att lita på.  

F: Mm, källkritik… 

S: Ja mm, sen samtidigt som vi då… som många föräldrar säger att amen, ungar idag kan 

ingenting, på min tid fick vi lära oss så får vi tänka på att ungar idag kan helt andra saker idag 

de kan logga in på de mest tjorviga datorer i skolan, de kan bifoga dokument när de e-postar, 

de.. kan mecka med videoapparater och dvd apparater.  

De kan mycket om… snabba bilar och traktorer och ja… det är andra saker de kan, som vi 

inte hade en aning om att skulle existera om tjugo år när vi gick i skolan.  



Och sen så är det naturligtvis vissa saker som är nåt sorts nationalkunskap. Jag tillhör den 

skaran som tycker att man behöver kunna en hel del utav landskapen och man behöver kanske 

veta att det finns fyra åar i Halland, laganiätavi, jag menar, det är rätt roligt att kunna det och 

vi har de här frågeprogrammen Postkodmiljonären, Jeopardy … och andra sådana program. 

Man behöver ha allmänbildning samtidigt som det är… väldigt skönt att vi idag inte råpluggar 

Sveriges geografi på det sättet som jag gjorde. Men vi måste resonera kring etiska frågor på 

ett annat vis än vad vi gjorde på vår tid. 

F: Vad beror det på att vi måste göra det, tror du? Varför gjorde man inte det då? 

S: Det fanns inte det behovet, fanns inte så många intryck att få fanns inte så många 

nationaliteter samlade till exempel samlade i ett och samma klassrum. Det fanns inte den 

valmöjlighet, den mångfald inom massa olika områden. Idag har vi många politiska partier vi 

har många nationaliteter och språk och religioner vi möter många tv-program som framhåller 

egot, som framhåller tävlandet, som framhåller… titta bara på bantnings…möjligheterna det 

finns ju.. jag, jag tror att jag skulle kunna räkna upp tio olika bantningssätt trots att jag inte 

överhuvudtaget intresserar mig eh… för att söka den informationen så trillar den över mig i 

alla fall och då måste vi ha de etiska diskussionerna eh… hur vi är mot varandra och vad som 

är värdefullt och att man ska vara stolt över sig själv och… att man duger som man är. 

F: Ja, mm, eh, Vad vill du att eleverna ska ha med sig när de slutar skolan? Eller när du 

släpper dem, vilket man nu… 

S: Att tro på sig själva på sin förmåga att rak rygg.Jag är bra för jag tar hand om mig, jag tar 

hand om andra och jag är snäll och hjälpsam och jag kan saker och jag vet hur jag ska kunna 

lära mig ännu mer. 

F: Mm. Hur tror du läraryrket ser ut om 15 år? 

S: Jag tror inte vi har… direkt några kommunala skolor kvar. Jag tror att vi har…sålt ut dem 

ungefär så som vi har sålt ut televerk och värmeverk och… allt det där andra. Så tror jag att vi 

har privata aktörer, vi ser på kunskapsskolan och andra privata skolor de bara ökar Jag tror att 

vi kommer få eget företagande inom lärarskrået där en, kanske ett par lärare samlas kring ett 

sätt att jobba och där de kommer att samla ett gäng barn och föräldrar runt sig som vill jobba 

på det viset där det är föräldrar som vill att barnen ska få den sortens undervisning. Och kvar 

blir eh…de här lite mer åt skoldagshemshållet som kommer vara den kommunala 

verksamheten, tror jag.  

F: Mm, något annat? 

 



S: Och det blir det ju en väldigt stor omställning från folkskoleparken via en skola för alla, till 

en väldig mångfald, en väldig valfrihet och i det stressen då naturligtvis att behöva välja men 

också att man måste ta ställning. Man tar inte ställning från nånting som man ofta gör idag när 

man söker friskola, man står inte ut med den kommunala skolan man är missnöjd med ett eller 

annat och så går man ifrån den och så går man till en friskola. Utan det kommer inte finnas 

nånting att gå ifrån utan man måste välja till och det tror jag kan vara bra samtidigt  måste 

många fler kunna mycket mer om pedagogiska tankar för att kunna välja det som är ultimat 

för det barnet. Samtidigt kommer det innebära ungefär som gymnasieskolan idag man plockar 

massa olika kurser det kommer inte bli en, eh…likriktat,  utan den ena skolan… några elever 

har fått med sig detta ut, några har fått med sig detta ut och så. Det kommer ställa större krav 

på nån form av nationell… eh, kontroll som handlar om så att alla i alla fall hamnar på nån 

sorts minsta bas. Nån gemensam bas. 

F: Tror du på en auktorisation, en legitimation, att det kommer bli nåt…? 

S: Ja, och jag tror att det är många utav dagens lärare som inte hade kommit…gått igenom 

den för att det är alldeles… precis som ungarna har… har en helt annan skoldag idag mot vad 

vi hade för tjugo år sedan, trettio, vad det nu är sedan jag gick i skolan… De ska kunna en 

mångfald utav saker, lite utav mycket så gäller det samma för lärarna. Det är väldigt mycket 

mer vi ska kunna idag mot vad man skulle när man blev examinerad för trettio år sedan och 

därför tror jag att det är många som inte hade kunnat gå igenom. Och jag tror att vi behöver ha 

mycket högre utbildning för alla lärare, även för de som sysslar med de minsta barnen kanske 

framför allt för dom som sysslar med de minsta barnen så att de får lära sig saker och ting rätt 

från början så man aldrig behöver misslyckas aldrig behöva reparera nåt. 

F: Kanske tillbaka lite då till att, alltså nu är det ju väldigt brett då jag har ju från 6 till 12 år 

det är ju jättebrett ju nästan så man får gå tillbaka lite då till att ha låg- och mellanstadiet? 

S: Nej, det tror jag inte. Jag tror mer på mer ämneskunnande så att man kan följa den röda 

tråden så man i femman vet vad barnen faktiskt började med som sexåringar så man kan 

bygga vidare hela tiden. Och det är ju mycket vi egentligen ska, vi ska hålla oss á jour med 

forskning och så. Som måste vara en del utav… är kravet på auktorisation. Hur duger denna 

lärare? Ja, håller hon sig á jour med forskning? Nej, men då kan de inte heller få nån 

auktorisation. Och titta på våra grannländer: Finland minst fyra års universitetsstudier. Vi har 

tre och ett halvt men det är mycket som inte är ämnesstudier. Och likadant Norge de blir ju 

adjunkter allihopa och Finland blir man magister innan man blir lärare. 

F: Ja, Men lite så var det väl från början, var det inte det, att man läste… hade sitt ämne och 

sedan läste man till pedagogiken? 



S: Det är ju så för de högre stadierna fortfarande. Och titta där på… om vi tittar på den ryske 

anarkisten Peter Kropotkin så säger han att de yngsta barnen de bästa lärarna och det är det 

många utav dagens forskare som också håller med om och tittar vi då på att en senarelärare 

läser fyra och ett halvt år där väldigt mycket är rena ämneskunskaper och så är det väl ungefär 

ett år pedagogik, så var det i alla fall för tio år sedan när jag gick utbildningen det förändras ju 

där också. Medan vi som gick tidigare lärareutbildningen vi hade väldigt mycket pedagogik 

och drama och så och sedan så hade vi ungefär ett år ämneskunskap och lyssnar vi då på 

Kopotkin att till de yngsta barnen de mest välutbildade lärarna så borde det vara så att där ska 

också vara mycket pedagogik men där ska vara lika mycket ämneskunskap som handlar om 

de åldrarna. 

F: Ja, precis…. 

S: Är det något som jag inte har svarat tillräckligt på? 

F: Nej, det tycker jag inte. 

S: I och med differentieringen i… skolor om 15 år så kommer ju lönebilden också att se 

annorlunda ut jag tror att det vi kommer gå mot en högre respekt, högre status igen för 

läraryrket. Det kan ju inte bli mycket lägre… 

F: Nej, det måste gå uppåt! Jamen tack. 

S: Tack själv! 

 

 

 

 

 

 



Intervju lärare 2 
 

L: Oj det blev ….Någonting som jag tycker är viktigt är att man får kontakt med varje barn, 

tycker jag, dagligen. Att någonting man säger till barnen, att man har den kontakten…för det 

är, att de blir sedda….Det tycker jag. Mmmm… 

 

 

L: Att försöka se till så att barnen mår bra. Att vara lyhörd…för barnen… 

Sen tycker jag att man samtidigt måste man ju tillgodose dem, deras behov. Vad de har behov 

av, och att hjälpa dem. Lyfta fram dem, så att de går vidare. Både socialt och 

kunskapsmässigt. 

 

L: Ja, dels finns det ju i läroplanen, va som man har, som sitter här bak (pekar på huvudet)…i 

huvudet, att det är så att ska man bli lärare så är det vissa saker man måste tänka på. 

 

L: Vi har ju den här lokala arbetsplanen som vi har, sen är det…Den tittar vi väldigt mycket 

på, det måste jag säga, men den ska ju göras om ju. Den är för detaljerad och så… 

 

L: Lokala arbetsplanen ja, vi har ju utarbetat för varje årskurs, så att man har ju i bakhuvudet 

att…Det här ska göras, det här ska hinnas med. Man har ju vissa mål som man ska uppnå. 

Och sen har man ju så att till exempel i engelska, svenska och matte har man ju de nationella 

proven. Och då vet man ju lite; vad är det de ska kunna för att klara av det?  

 

L: Vi gör det tillsammans tycker jag, i ett arbetslag. Vi diskuterar det…det är inte bara jag…i 

och med att vi är så många i varje klass. Och vi är olika yrkeskategorier…det finns 

fritidspedagoger, det finns grundskolelärare…och vi diskuterar det. Och det är rätt så bra, 

tycker jag… 

 

L: Ja, jag tycker det att man måste ju fungera socialt. Man måste ju ha den här kontakten med 

både barn och vuxna. Det är jätteviktigt… och som jag har sagt innan, lyhördhet, att man är 

lyhörd…absolut, för det står ju inte där så, utan det är ju liksom finns. Det står ju vissa saker 

där på de här styrdokumenten, men jag menar… 

 



L: Ja, man får göra det…Det blir ju mer och mer krav på vad vi ska göra…det finns ju hela 

tiden nya, nya, nya krav. Och då gäller det liksom att släppa på andra grejer, det gör ju 

det…för att det kommer ju uppifrån, att det här ska ni göra, det här ska ni göra…och det är ju 

en balansgång hela tiden. Vad är viktigt?  

Och det måste jag säga också att det är ju en väldig skillnad, nu när vi arbetar flera stycken i 

klassen…för annars hade man ju gått på knä…om man har en klass på tjugosju stycken 

elever. Så är det ju så otroligt viktigt att man är många och kan ta över när den andre känner 

att nu…nu får du ta över…att man kan balansera där…och det känns jätteskönt. Och där har 

vi ju en otrolig fördel här…på Palettskolan. 

Och det är ändå elever som har, socialt sett har de det bra, de är jätteduktiga, liksom få 

problembarn här, på den här skolan. Så i verkligheten är det ju inte det, utan det är ju ett 

annat, lite skyddad verkstad här va… 

L: Jag tycker de kan, nu är det ju så att man kanske inte ska se här, alltså nu är jag här på 

Palettskolan. Här är ju alltså kunskapen inga problem. Men jag tror att om du är ute på andra 

skolor, så är det nog väldigt stor skillnad. ..på det de kräver, alltså detta med kunskap, det och 

det och det, men jag tycker faktiskt att vi hänger rätt bra med här…och att det är bra kunskap 

vi förmedlar här…och barnen kan. Få till sig. Men man hör ju väldigt mycket, hur det, man 

klarar inte nationella proven i matematik…och det är en massa invandrarbarn som har svårt 

att förstå svenskan. Jag har ju jobbat tidigare på xxx och det är ju väldig skillnad. Att man kan 

göra sig förstådd på svenska, vet vad det betyder. Det är ju som natt och dag…Men det tror 

jag blir ett problem alltså, med de barnen som inte hänger med, som inte har…dels stöd 

hemifrån. Här har de ju ett otroligt stöd hemifrån.  

C: Och kunskap vad tänker du då? Vad skolan ska förmedla för typ av kunskap? 

L: Ja, vanlig sån här både katederundervisning. Såhär att man tänker sig förr att man stod 

bakom en kateder och förmedla kunskap. Sen samtidigt det här att eleverna ska söka kunskap. 

Att det inte alltid är givet att: Läraren kan allt…utan det är ju så att eleverna kan lära oss 

vuxna, de kan ju också en hel del…och sina kompisar ju. 

 

L: Ett, känna sig trygga, ha en bra självkänsla och därmed också självförtroende. För alltså det 

är ju A och O. Sen man behöver kanske inte kunna rabbla…kunskap om allt, för det hämtar 

de ändå, det klarar de. De är så pass duktiga ändå så att kunskapen att man ska kunna allt, det 

och det och det, för har man det och kan de här basämnena, matte engelska, svenska. Har de 

det och står, att de har en bra grund att stå på, sen kommer de långt.  



Men exakt, nu har jag ju bara undervisat, jag har ju varit till och med fyran. Jag är ju då 

lågstadielärare, så jag har ju varit då ibland de yngre. 

 

L: Jag tror att det är högre status på det, det tror jag. Dels så tror jag för att de har ju, nu är det 

såhär att det är många kommuner som har anställt outbildade lärare, och det är alldeles för 

många, och jag tror att det, om det genomförs så tror jag att det får bättre status. Sen et ja inte 

det här nya med att man ska ha någon test eller någonting en legitimation, eller någonting 

sånt…det vet jag inte. Men jag tror att det får högre status, för att det kommer att bli brist på 

utbildade lärare…det kommer det att bli…Och att vi är viktiga, jätteviktiga…för barnen, detta 

är ju så viktigt att barnen får en bra början på livet. Och vi har ju en del i det…Så en bra start. 

Och vi kan hjälpa dem, vi kan göra en del, men vi kan inte göra allt för det är ju 

föräldrarna…som är allra viktigast där ju… 

K: Hur tror du i relation till samhället? 

L: Ja,Kanske det blir så här att man blir mer involverad i näringslivet, det vet jag inte. Att man 

kanske tittar vad som händer och sker, att man jobbar med annat. Jag har jobbat med annat, så 

att jag vet ju lite grand, att… Har man gått först i skola hela vårt, och sedan utbildning,…då är 

man i skolan hela livet…Jag tror faktiskt att det är rätt nyttigt att som X (rektor) säger ”Provat 

på något annat”…Mer och mer så tror jag att den öppnar sig …för det var det ju innan, där 

fick ingen annan komma in, det var förbjuden mark, stängda klassrum…den processen…Där 

tycker jag att det har börjat, där tycker jag att det har börjat… mer i de lägre åldrarna. Ju 

högre upp man kommer, desstu mer  traditionellt blir det…Så upplever jag det. Ju högre upp 

desstu längre tid tar det. Projekt och så där är det vanligare bland de lägre åldrarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervju lärare 3 
 

F: Vilka är de viktigaste punkterna för att få vardagen i yrkesrollen som lärare att gå 

ihop? 

S: Ja, först måste man ju känna sig väldigt engagerad både i eleverna och ämnet och tro att 

man gör något som är väldigt vikigt, engagemang och att känna att det är väldigt vitigt det jag 

gör att jag är viktig för eleverna och för landet och samhället och så det tror jag är mycket 

mycket viktigt. Och sen måste… för att fixa det här måste man tycka om elever, tycka om 

människor, vara social. Och sen…ja för att sen lära ut saker och ting tror jag att man måste ha 

arbetsro och struktur i klassen jag tror mycket på struktur det mår både eleverna och jag bra 

av. Och i synnerhet i detta raviga samhälle vi har idag så mår vi alla bra av struktur och sen så 

är det viktigt att ge eleverna feedback och uppmuntran. Har de gjort nåt bra så ska de få reda 

på det. Det var fem, va? 

F: Eller sex nånting… 

F: Eller sex, åh sen måste vi…vi måste ha roligt varje dag. Det är jätteviktigt, glädje… Jag sa, 

jag sa engagerad. Jag tror att det är himla viktigt att man brinner för nånting som man vill 

göra. Jag tror att man undervisar bättre om man känner så. Det är också viktigt att ha 

föräldrarna med sig att känna att vi kör samma race ungefär, föräldrarna och lärare. Och det är 

klart att har man sen kollegor och en skolledning som står på ens sida så är det ju en fördel. 

Men för mig så är det faktiskt viktigast med elever och föräldrar att vi ska kännas som en 

familj och jag tar ju ofta med mig föräldrar när vi ska på utfärder och så och det är ytterst 

sällan som jag har kollegor med. Sen är det ju en bonus om man har Cecilia som lärarkandidat 

men det kan man ju inte ha var dag, nej, men det är ju faktiskt så att det är ju inte kollegor och 

annat som man har med. Det är väldigt bra om man kan vara lite skådespelare när man är 

lärare. Man får alltså… gilla läget även om man inte… alltid är överens med dokument och 

sånt. Då är det ju bra med att vi har en enorm frihet. Faktiskt… så jag har ju rätt att tolka dem 

på mitt eget sätt även om jag sa att… Ibland skulle det ju kännas tryggare att diskutera saker 

och ting. Men alltså å andra sidan jag är så gammal nu så jag känner att.. att jag fixar det. Men 

att jag vet yngre kollegor som har sagt det där att det skulle var skönt att…vad krävs 

egentligen?  Den har ju vi ju fördelen på vårt stadium att ha de nationella proven. Det är ett 

avtramp. Och sen det här med prov som vi pratade tidigare och…eh…det kan diskuteras det 

med prov och så men jag har jämfört den mattebok, Alma, som nu är omgjord…ja 

förnyad…den var ju rätt tradig tidigare kanske, men jag har tittat på kurplanen i… 



läroplanen och tittat på lärarhandledningens  kursplaner och så och det stämmer faktiskt. Man 

tar upp rätt saker. Jag menar det är ju inte idioter som har skrivit böckerna. Det är klart att de 

måste ju ha dem godkända. Så att på så sätt finns det ju en säkerhet och där får man ju hjälp 

att tolka läroplanen också. Sen är det ju hemskt många som säger att Åh man ska inte vara så 

styrd av böckerna. Men åh, jag tycker att det är tramsigt för, jag säger än en gång, det är ju 

inte idioter som skrivit böckerna.  

F: Vilket är ditt uppdrag som lärare? 

S: Ja, att få eleverna att tycka det är roligt att lära sig saker och ting, lust att lära. Och att bli 

fungerande samhällsmedlemmar tycker jag nog läggs på skolan också även om föräldrarna 

har huvudansvaret.  

F: Vad stödjer du det på? 

S: Läroplanen… nej men att sen tycker jag ju faktiskt att det är viktigt att jag lär dem 

baskunskaper också. Det är minsann inte bara lust att lära, det tror jag inte så mycket på. 

Sen så suddar ni väl…? Alltså jag vet att de ska….de ska lära sig tycka det är roligt att lära sig 

och det är ju viktigt för att annars är det ju svårt, men alltså jag menar också att jag ska ge 

dem kunskaper och det är ju i synnerhet för att de ska kunna läsa vidare och utbilda sig till ett 

yrke för idag så måste man ha utbildat sig på nåt vis. Svenska, engelska, matte är naturligtvis 

det viktigaste. 

F: Vilka styrdokument har du att rätta dig efter? 

S: Ja,jag har läroplanen och skolplan, kommunens skolplan och ja, du vet den här, vad heter 

den, betygskriterier. Ja, det är väl… det. 

F: Hur använder… eller använder du styrdokumenten i arbetet? 

S: Ja, det gör jag numera. Det har ju blivit lite påbud sen ett antal år tillbaka jag kan väl säga, 

vad ska vi säga…sex-sju år tillbaka och det gör jag faktiskt. Och jag…har till och med börjat 

skriva litegrann på tavlan, ja, att målen som står i läroplanen så att eleverna får se det och jag 

gör alltid så att jag delar ut, alltså jag kopierar och delar ut till föräldrarna på första 

föräldramötet. Och i klassen har vi faktiskt i några år tagit upp det på klassrådet har vi alltid 

en punkt som heter kursplaner och sen så säger jag ju till eleverna att jag har ju omsatt de 

kursplanerna i min planering som är för hela terminen så jag har ju tittat vad ska vi kunna, och 

i, till exempel, om vi läser…Norden då så ska vi ju ta in det här med… att kunna redovisa en 

text och söka fakta och det som står i läroplanen på ett annat sätt om vi då läser Norden för vi 

ska ju också känna till vår omvärld, vår närmaste omvärld i alla fall. 

 

 



F: Tolkar du styrdokumenten, alltså, är det du som tolkar dem? 

S: Ja, det är det ju egentligen och där kan man ju ibland känna sig lite tvivlande. Sen har vi ju 

litegrann diskuterat i arbetslaget men för lite och vi har ju det…hade det som en punkt i 

början på terminen att vi skulle sätta oss ner och försöka och skriva om det så det kunde 

anpassas efter våra, våra egna…  min egen, kursplan om jag säger så. Det gör jag inte, det är 

bara att lära sig. Det är ju lite för mycket eget tyckande kanske, vi diskuterade kanske lite, 

Cecilia och jag, men det är ju lite mycket eget tyckande kanske. Mm… 

F: Finns det andra krav och förväntningar på dig som lärare? 

S: Jaa! Numera ska man ju vara både kurator och socialpedagog och sossmänniska. Så det 

tycker jag sannerligen det finns och dessutom ska man ta hand om föräldrar det kan ingå i den 

biten också, ja. Svar ja! Och sen ska man ju vara… sån här… åh vad heter det, sån flicka som 

håller på med dokument och… 

F: Sekreterare, administratör? 

S: Ja! Sekreterare, administratör och…alltså alldeles för mycket av den varan, tycker jag att 

man ska hålla på med att skriva… Ja, jag menar det är bara, det är klart, inte bara skriva 

protokoll jag menar det är klart allting tar tid. Och den tiden jag lägger på att gå på 

arbets…lärlag och skriva protokoll skulle jag hellre vilja gå ut på Bäckhalladalen och 

förbereda en eftermiddag för eleverna där eller ringa en massa samtal och boka buss och 

Zoologiska museét och Domkyrkan och Kulturen i Lund. När ska jag göra det? Ja det får jag 

göra på kvällstid eller fredag eftermiddag när jag egentligen skulle gått hem, alltså så är det 

ju. Så jag tycker det är för mycket tid på sånt som inte har med undervisningen att göra. 

F: Går det att balansera dom, alltså kraven och förväntningarna, med 

förusättningarna? 

S: Du menar förutsättningar med att man inte har så mycket hjälp i klassen och…? 

F: Ja, alltså i din situation. 

S: Min situation… Alltså, jag höll på att säga har man en helt normal elevgrupp så kan man 

väl fixa det om man har den förmågan att få arbetsro i klassen, svar ja. Men hur ofta har man 

en normal elevgrupp idag? Det har man inte, för det är en skola för alla med alldeles för lite 

resurser så vi har ju i varje klass i stort sett elever med specifika problem och då går det inte 

att förverkliga om man inte har extra hjälp.  

 

 

 



F: I dagens snabba och ständigt föränderliga samhälle, hur ser du på skolans roll i 

förhållande till kunskap? 

S: Alltså… på högre stadier så tror jag att man borde anpassa undervisningen kanske bättre 

efter den snabba utvecklingen som finns i samhället idag. Jag tror att många elever känner det 

icke tillräckligt meningsfullt.  

Men samtidigt så tycker jag att det är lite överdrivet att tala om att vi ha en helt annan värld 

idag bla bla bla när det gäller från F tom fem eller sex vilket vi nu väljer. Där tror jag stenhårt 

på baskunskaper, struktur, lära sig att sitta stilla och lyssna, lyssna, lyssna vilket de inte kan 

idag, de små gullungarna. Och vänta på sin tur, vara lite… vanligt höviska och artiga. Lära sig 

att leva tillsammans helt enkelt och ta hänsyn och sånt. Det tror jag faktiskt att det är 

jätteviktigt det kanske jag skulle sagt i början också i de där punkterna. Ja, just hur man är 

mot varandra, värdegrunden har vi ju mycket snack om. 

F: Vad vill du att eleverna har med sig när de slutar skolan? 

S: Jaa…För det första så vill jag att de ska ha värdegrunden med sig, att visa respekt och ta 

ansvar. Och våga tro på framtiden och våga tro på att de kan göra en insats. Men detta är ju 

sånt som har med den sociala biten att göra och det. Men fungerar inte det så är det ju svårt att 

ta till sig kunskaper och… och vara duktig på det området. Men sen vill jag också att de ska 

ha en bra bas att stå på rent kunskapsmässigt alltså, svenska, matte, engelska i synnerhet. Och 

en sak som jag personligen tycker är viktigt är faktiskt att de kan sin historia för jag tror det 

ger en trygghet att veta sina rötter och… vara lite stolta över det landet vi har. Mmm… För att 

dels kunna jobba för det och kanske sen när man nu ska ta emot människor från andra länder 

att man får vara stolt över sitt eget land och då kan man nog känna en större generositet. Att 

de ska komma ihåg vad vi gjorde de här tre åren när de gick för mig. Att de ska ha många fina 

minnen med sig och det glömde jag faktiskt att säga, att jag vill vara en viktig person i deras 

liv. Som lärare då, inte som person men alltså under den tiden de gick på mellanstadiet ska de 

minnas med glädje och att de har lärt sig mycket också. Och därför gör vi… försöker vi göra 

många roliga saker; lägerskola, åka till Lund: ja vi får väl se hur spännande det blir…Vi har ju 

mycket mindre tid till sånt här. 

F: Hur tror du att läraryrket ser ut om 15 år? 

S: Jag tror att människor kommer aldrig i livet orka med det här som det är idag! Jag tror att 

det kommer att bli en mycket mer auktoritär lärare, jag tror det, alltså. Det är ju lätt och 

trevligt det är ju klart att man ska vara kompis med eleverna och så. Ja, alltså jag vet inte, 

annars kommer det att fortsätta så här och att man lär sig att man kan ungefär vara på samma 

nivå lärare och elever. Jag bara funderar nu för den här frågan hade jag inte alls väntat mig… 



Så.. nej det är ju kul…Att…Det kan ju bli så också att man fostrar ungarna i den riktningen så 

att dom lär sig att… visa respekt på ett naturligt sätt, en ömsesidig respekt mellan lärare och 

elever på ett bra sätt. Det kan ju bli så också. Men det kräver ju enormt mycket. Men jag tror 

ju egentligen att det kommer bli så att läraren blir mer auktoritär. Ja, för att orka med det här. 

F: Att det blir en tillbakagång, eller..? 

S: Ja…det beror väl på regeringen, politiska…det hänger nog på det. Om de nuvarande skol… 

skolpolitikerna får styra ett antal år till då kommer det bli som jag tror. Så känner jag nog att 

det kommer gå på det hållet. Jan Björklund och Folkpartiet… och…vad heter han nu…Lars 

Leijonborg. Men man vet ju inte… 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervju lärare 4 
 

F: Vilka är de viktigaste punkterna för att få vardagen att gå ihop i yrkesrollen som 

lärare? 

S: Viktigaste punkterna…? 

F: Om du tänker som… när du funderar över din yrkesroll, ditt arbete…? 

S: Ja, det är ju planeringen… och ja, efterarbetet. Att man har barnen med sig. Ja att det är 

vairerade uppgifter så att det.. ja att barnen är motiverade hela tiden. Så variation och struktur. 

Eh, ja att jag är påläst…Kan improvisera om det behövs att man är beredd på det. 

F: Vilket är ditt uppdrag som lärare? 

S: Att vara en…ledare, förebild… Att visa barnen på vilka sätt man kan lära sig mer och 

undervisa, att visa dem också hur de kan lära sig att bli goda… samhällsmedborgare. 

F: Mm… vad stödjer du det på att du…? Dina tankar kring det? 

S:  Ja, alltså när jag.. tänker på hur jag vill bedriva min undervisning så tänker jag mycket på 

Vygotskij vad han…det här med att det du gör tillsammans med en vuxen idag klarar du själv 

nästa och att man ligger helst i närheten… ett litet snäpp för högt för att det ska leda vidare 

det intresset, så att det får inte vara för enkelt. Det behöver vara någonting som händer 

F: Vilka styrdokument har du att rätta dig efter? 

S: Ja det är ju läroplanen och vår egen kursplan och vår verksamhetsidé och vad man kommer 

fram med i kvalitetssäkringar.  

F: Ni har en egen sån lokal arbetsplan? 

S: Ja. 

F: Hur använder du de här styrdokumenten i arbetet, rent konkret? 

S: Ja, jag kollar av med jämna mellanrum att jag har fått med det som krävs så att jag som ser 

att innan tvåan ska jag ha hunnit då… och innan femman ska jag ha hunnit med de mål som 

finns uppsatta… sen revideras det ju också ju så att där blir det aktuellt. 

F: Tolkar du styrdokumenten, liksom rent personligen… eller har ni att man jobbar i 

grupp med det eller? 

S: Ja, vi har ju gjort dem tillsammans här och när vi reviderar så är vi ju mer än en person som 

gör det och sen då när jag själv ska kolla att jag följer det så.. då är det bara jag. 

F: Finns det andra krav och förväntningar på dig som lärare än just de här styrdokumenten? 

S: Ja, jag tror ju att föräldrarna vill ju se att barnen trivs och är trygga…och att jag kan 

samarbeta ja både med föräldrar och barn och kollegor. 



F: Tycker du att det går att balansera de här kraven och förväntningarna med de 

förutsättningar du har, och hur gör du? 

S: Ja, jag tycker att det går att balansera… Hur gör jag? Jobbar på… (skratt). Jodå, för det 

mesta så gör det det, tycker jag. Sen har man ju alltid… kanske små perioder när man tycker 

att det är svårare, att det är något som dyker upp. Men annars så tycker jag att det… 

F: Om vi tänker då i dagens snabba och ständigt föränderliga samhälle, hur ser du då på 

skolans roll och betydelse om man tänker i förhållande till kunskap? 

S: Jo, det är…det är vissa områden, det är det inte så lätta att hänga med ju om man tänker då 

och främst är det då IT och datoranvändandet att... Det är ju bara att inse att det är väldigt 

mycket som jag inte kommer att kunna lära vissa av eleverna när det gäller det. och då får 

man använda dem som resurs och tillgång istället, man får ju inte skrämmas av det utan det ... 

Ja det är ju en tillgång i klassen. 

F: Vad vill du att eleverna ska ha med sig när de slutar skolan? 

S: Ja jag vill att de ska vara väldigt medvetna om vad de själva kan och vem de är att de har 

bra baskunskaper och helst lite mer än det  att de ska vara… att de ska ha lite extra med sig…  

att de är väl fungerande människor i samhället att de kan samarbeta med andra i olika åldrar 

och kan ja, klara olika situationer i skolan. 

F: Vad tänker du är baskunskaper idag? 

S:  Ja, det är om man säger… ja matte alltså du ska klara uppsatta mål liksom i svenska och 

engelska och att du har fått en rätt så bra grund i de andra ämnena, so och  no. När jag 

undervisar så pratar jag med barnen om också att vi gör en väv. Vi väver och att den ska bli 

tätare och tätare och att man har en röd tråd att man knyter an till sånt som man gjort tidigare 

så att… att inte varje del hänger löst utan att det vävs in i det man lärt sig tidigare. 

F: Hur tror du att läraryrket ser ut om 15 år? 

S: Ja…Jag vet inte, man har ju testat lite allt möjligt. Lite friare undervisning och att barnen 

ska söka själva och jag vet inte om det är melodin jag tror man ser det om några år om det var 

bra eller inte. Jag tror för… det är väldigt viktigt att lärarna är mycket tydliga ledare och 

förebilder. Jag tror att det blir viktigare och viktigare och att man får nog ha en kombination 

av egna studier och eget arbete med rätt så styrda uppgifter. Det ena behöver inte utesluta det 

andra som samhälle ser ut idag så tror jag att skolan får vara en rätt så strukturerad plats. Jag 

tror att man kommer fram till det så småningom. Jag menar inte att den strukturerade platsen 

är en tråkig plats men det är… plats med,,, ja en plats som ger en trygghet är man har en 

tydlig , gemensam värdegrund. Det jobbar vi mycket med här. Såna saker kan man behöva 

jobba mycket med. 



F: Lite bakgrund om dig? 

S: Jag är 45 år, 1-7 lärare i ma/no och engelska. Jag har varit färdig i 6 år. innan dess jobbade 

jag som biomedicinsk analytiker, mikrobiologi i 14 år. 

F: No var ett naturligt… naturlig inriktning för dig..? 

S: Ja, det var ju synd att inte använda den och … Ja, så att jag hade min no fördjupning så 

hade jag grön biologi jag hade den vita sedan tidigare och jag hade kemi där också och sen 

blev det fysik. Så att jag har en rätt så bred… 

F: har du varit här hela tiden, just med friskola? 

S: Ja, jag var med från början, jag blev anställd vid skolstarten. Jag jobbade på annan skola 

tidigare. Så har jag ju varit med och skrivit de flesta dokument. Vi var tre från början så att… 

här fanns ju ingenting. Det fanns litegranna bord och stolar kvar sen allt annat införskaffat 

och… alla handlingsplaner och kursplaner har vi gjort. 

F: Hur startade ni alltså, det var ni tre som… ? Då var det en mindre grupp? 

S: Ja, det var en förskolegrupp, en etta, och en två/trea. Så jag tog ettan, så följde jag dem upp 

till sexan. Vi har egentligen ända från förskolan till och med sexan har vi klassen. 

F: Men det måste vara spännande att ha varit med från början? 

S: Ja, det var ju jättemycket jobb men jätteroligt, mycket lärorikt. Och ja, sen har det kommit 

nya hit ju då som man har velat…ska få med i våra tankar, värdegrunden och hur vi jobbar. 

Och så…och det lär man sig efter hand hur man ska ta emot. Vi har arbetat fram en sån här 

informationspärm för alla. För att i början… det var ju lätt att när vi bara var tre stycken och 

mycket var oskrivet, allt flöt utan att man sa någonting och det kan man ju inte begära att alla 

ska veta…så vi har lärt oss en hel del 

F: Ni har hemsida som vi kan hämta lite information om skolan? 

S: Ja. 

F: Hur skulle du själv säga att XX skola skiljer sig från en kommunal skola? 

S: Ja, det är väl att vi har ju små grupper, max 18 i varje grupp och att vi är väldigt noga med 

att… i och med att det är så litet är vi noga med att alla vuxna har hand om alla barn. Vi 

känner barnen väl och att barnen ska kunna gå till vem som helst och får hjälp här. Ja, det 

genomsyrar ju mycket. Ja, sen har vi ju då teman och sånt som där vi gör …vad heter det… ja 

man har barn från olika klasser, projekt. 

F: Hur många barn går det här? 

S: Ja, här är ungefär 100. Nu får vi ju en förskolklass till, till nästa år och då… kommer det bli 

några för få i den översta klassen.  



Den var inte… komplett när vi började och det har kommit till ganska många utifrån från 

andra skolor. Så går de vidare i och med att det är en 5/6a. Det är ju många i kö. 

Vi har nära från önskemål till beslut och verkställande Det går ju att sköta ekonomin på ett 

annat sätt, en annan koll.  

F: En större frihet? 

S: Ja, vi slipper det här tungrodda med kommunen. I och med att vi kompetensutvecklar hela 

tiden. Vi skriver en kompetensplan för varje år och vi får se till att man går kurserna och så 

vidare och det är man mån om här. 

F: Är det så att var och en får pussla ihop av det de vill ta av? 

S: Ja det kan man nästan säga. Det är ju klart gränser men det ser man ju själv. Man måste ha 

klartecken. Tre punkter sätter man upp. En del ska vara för ens egen skull och en del för 

skolans del.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Intervju lärare 5 

 
Vilka är de viktigaste punkterna för att få vardagen i yrkesrollen som lärare att gå ihop? 

De viktigaste? Det var svårt…nu får du precisera. 

 Bara vad du tänker spontant. 

Viktigaste vad? 

 Punkterna, faktorerna, komponenterna… 

För att vara lärare? Eller vilja bli det eller? 

 I yrkesrollen som lärare. I mötet. För att utföra ditt jobb… 

Ja alltså det är ju kunskapsförmedling är ju en bit av det. Fostran. 

Tyst och funderar ett tag 

 

Att våga stå för sina värderingar . Jag tycker att det är viktigt att man ska vara klar och tydlig 

som en öppen bok då det gäller värderingar. Våga stå för sina värderingar eftersom vi lever i 

en tid med rätt mycket främlingsfientlighet, framförallt i vår kommun. Så är det viktigt att 

läraren vågar stå för den goda sidan, och våga stå för den goda sidan. För man hör ju rätt 

tydligt på rätt många elever att det finns rätt mycket främlingsfientlighet. För det är ju… 

Man verbaliserar ju det som förälder, vad man tycker. Det kan ju bli intressanta diskussioner. 

Men det är viktigt, det är det tycker jag. Och att det är schyssta värderingar, men det får ju 

vem som helst avgöra. Men jag skulle inte vilja att mina barn hade en lärare med 

fascistvärderingar. 

Kollegorna är viktiga, för att man ska trivas med sitt jobb. 

Barnen är ju viktiga naturligtvis. Man måste ju tycka om barn. För om man inte tycker om 

barn, då är det fullkomligt omöjligt att vara lärare. Det räcker inte med att ha en vilja att 

förmedla kunskaper och nån slags fostransiver. Man måste tycka om barn. Det är alltså 

grundförutsättningen.  

Sen en vilja att jag pratar om kunskapsförmedling, att man vågar angripa så att säga 

problemen med kanske pedagogiskt nytänkande. Alltså att man vågar arbeta på ett sätt som är, 

gagnar barnen. Det finns en del lärare som gagnar dem själva först och främst. Ett arbetssätt 

som utgår ifrån barnens bästa. Jag menar att…det låter lite pretentiöst…men det gäller att man 

hittar nyckeln till varje barns lilla pedagogiska skrivbordslåda. Så där kan man dra ut och så 

kan man stoppa ner grejer och plocka ur, men man måste hitta det med varje barn. Alla som 

ska bli lärare eller är lärare vet att det där låter tjusigt och det är jätte jättesvårt, va.  



Och det är ju så jobbigt. Men där är ju i alla fall något att sträva mot. Och det innebär ju at 

man måste, ja man måste anpassa sig, sitt att tänka, till barnens.  

Däremot det där med lärstilar, som man hört snacka om, tycker jag är kvalificerat skitprat. Det 

är, personligen tycker jag det, va. Det är ett modeord. Som lärare är man ju… vi pratar om att 

barnen är olika…och vi lärare är också olika. Och varje lärare tror jag undervisar och tacklar 

problem utifrån sin personlighet och det har ingenting med lärstilar att göra. Jag tror inte att 

man…därför om det begreppet skulle existrera…då skulle man ju kunna imitera. Vilken lärstil 

ska jag ha idag då, vilken ska jag ha i morgon? (Ironiskt). Då är man ju skådespelare, inte 

lärare. Tycker jag. 

Nu börjar det komma…   

Man är en person helt enkelt. Och läraren är mer ett anlagsyrke, i hög grad alltså. Du kan ju 

lära dig, du kan skaffa dig en massa kunskap och bli duktig, och det är ju en sak. Men där är 

ju den här gamla sanningen: att har du inte förmågan att förmedla och entusiasmera din 

omgivning så är de kunskaperna värdelösa. Det är också viktigt att du…ja till exempel…att 

du berättar. Att våga ta för dig. Idag är det viktigare än någonsin. Att du som lärare törs stå 

och lysa framme vid katedern. 

Det där är ju…för ett tag skulle man ju helst dra in katedern i hörnet.  Man ska tillbaka till det 

där…nä du e boss här va… Jag menar inte att du är förtryckare, men det är du som kan det. 

Och sen kan man så att säga börja dividera och släppa, släppa loss saker. Men innan man 

öppnar flaskan och så kallat släpper ut anden (fniss) så måste man veta vad man gör lite 

grand. Det är inte så enkelt så att man bara ställer in katedern i ett hörn, och så får man se vad 

som händer…Utan, man måste veta vad som händer… Och det är det som är struktur. Och när 

jag säger struktur så menar inte jag…struktur är ett fult ord…för mig är det det…det låter som 

nån sorts pedant som sitter och filar, men jag menar att man har…att man låter ungarna skriva 

pjäser, att man låter dem skriva mycket. Och då är strukturen det att de måste få göra färdigt 

det de håller på med. Det låter lite larvigt att påpeka det, men det tycker jag…ibland får de 

inte göra det kanske. De ska få göra sina grejer klara och då måste man ge dem tid. Och man 

måste också ha modet att skära bort en del grenar på det här pedagogiska trädet. Man hinner 

inte med allt. Med allting. mnhrmmm titta på det här vi har fått här. De här uppnåendemålen. 

(Visar uppnåendemålssamling för X kommun) Så förstår ju varje vettigt tänkande människa 

att man har inte möjlighet att hinna med allt som är i den. Man måste skära i det. Därför att 

där skriver ju var och en som är företrädare för sitt ämne. Och där får man fundera över hur 

man ska …hantera det här va. 



Något annat som är viktigt…nu kommer jag igång här…två saker: Musik och Bild. Musik har 

jag alltid tyckt var viktigt. Och att man sjunger mycket. Jag har ju inte haft musiken själv alla 

gånger. Men att man sjunger mycket tillsammans…det tycker ungarna är kul. Och att man 

lurar på dem lite klassisk musik…. Det har ingenting att göra med det där att man lär sig 

bättre om man lyssnar på Mozart att göra. Det är lite larvigt snack va. Det har inte de 

effekterna va, men klassisk musik öppnar ändå upp en hel del. Det är behagligt att lyssna på 

och man slappnar av. Då får man ju bjuda ungarna på att de får, att de får spela sin musik 

ibland va. Annars är man ju inte trovärdig. Då blir det bara aha ska vi ha den här jävla Mozart 

här igen… Musiken är viktig och man kan ha den i lite dämpad bakgrund då och då. 

Bild, det är ett naturligt språk för barn. Bilden är jätteviktig. Att man får tillfälle att…bild är 

också ett sätt att förmedla va. Så att bild är alltså jätteviktigt 

Att man rör på sig mycket. Vilket är en konst som har försvunnit lite grand. Gymnastiken har 

ju kommit lite grand… Utepedagogiken ska kanske öka. Ut! Rör på er! 

Tyst. Funderingar. 

Vad som fick mig att börja arbeta som lärare var att jag jobbade på kollo ett par somrar och 

upptäckte att det var kul att jobba med ungar. Där lärde jag mig jättemycket. Tänkte på det där 

med att få en att vilja jobba och för er som ska bli lärare..hur viktigt det är med praktik. Det är 

det absolut viktigaste. Och  det är det…vad jag har förstått…för lite praktik på 

lärarutbildningen.  

Erfarenheter som man kan ha nytta av va. Nu har ju jag ett yrkes…en annan utbildning… Jag 

är ju reklamtecknare från början. Så när jag gick ju min lärarutbildning rätt sent, i Kristianstad 

1977…jag började jobba sjuttioåtta…så var jag trettiosju. Trettiosju år gammal, så jag var ju 

relativt mogen. Och det har jag haft en väldig nytta av Sen har jag varit fritidspolitiker i 

tjugofem år. Då följer ju med ett engagemang. Att ha värderingar. Jag har ju vissa 

värderingar…och det är viktigt. Jag har varit ordförande i en del föreningar och så, och det är 

ju inte heller någon dum erfarenhet ju. Det är väl också viktigt…att man har någonting i 

bagaget, När man börjar att utbilda sig till lärare…att man har någon form av praktisk 

yrkeserfarenhet tror jag är viktigt. Det tycker jag att man skulle ha nån kvot för 

sådana…faktiskt. 

 

Vilket är ditt uppdrag som lärare? 

Mitt uppdrag? Att förmedla kunskap. Och att fostra. 

Att barnen ska utvecklas och må bra närde är i skolan. För att om man inte mår bra när man är 

i skolan då lär man sig ingenting. Trivsel och inlärning det hör ju ihop. 



…Att förmedla kunskaper, men på ett sätt som inte är förtryckande. Då förmedlar man inga 

kunskaper, så förmedlar man små minneslappar. ”När skulle vi komma ihåg det där till?”… 

Men kunskaper är ju mer… det är ju handlingsberedskap mer va…tror jag …tycker jag… 

 

Vad stödjer du det på? 

Förstår inte frågan???? 

En lärare ska förmedla kunskaper och fostra barn, ge dem schyssta och sunda värderingar i en 

miljö. 

 Inte motivera… 

Det är ju politiskt styrt va. Vi har ju skolplikt i Sverige och vi har en läroplan. Och det är 

läroplanen som jag ska följa. Det är mitt uppdrag.  

 

Vilka styrdokument har du att rätta dig efter ? 

Styrdokumenten är ju läroplanen och uppnåendemålen och de lokala arbetsplanen ju. Det är ju 

tre saker som man har att rätta sig efter. Läroplanen är ju LpO 94, uppnåendemålen här och 

den lokala arbetsplanen. 

 

Hur använder du- eller använder du –styrdokumenten i arbetet? 

Ja, jag har ju en läroplan att följa, men det är ju ingenting jag sitter och bläddrar i varje dag.  

Det vore ju ovärdigt att säga. Det finns en läroplan…den får man följa…Vi har uppnåendemål 

och vi har lokal arbetsplan. Och uppnåendemålen …där står ju vad vi har kommit fram till att 

barnen bör kunna. Det ska man ju inte blanda ihop med de nationella proven som de har i 

femman. Det är ju mer en avstämning som görs över hela riket, för alla femteklassare. Sen 

kan man ju diskutera om det är bra eller dåligt…Men det här är ju någonting som vi ska 

använda oss av va… 

 

Tolkar du styrdokumenten? 

Om jag tolkar dem? 

 Alltså är det du, som tolkar dem. Själv… 

Ja, vem skulle annars tolka dem? 

 Nä… 

Attså det är ju rätt mycket bör och ska, det är ju…läroplanen. Och där finns det nog 

tolkningsmöjligheter…i de där styrdokumenten. Och det får man ju själv göra… Jag vet inte 

hur mycket spelrum man har för tolkning…nu har ju inte jag LpO framför mig.  



Ska jag vara riktigt ärlig så är det ju ingenting som jag har framför mig varje dag och viftar 

med… en läroplan, den finns där ju. Det finns en läroplan och det finns en verklighet…och 

sällan mötas de båda…skulle man ju kunna uttrycka sig, om man ska vara riktigt algoristisk. 

Det finns väl nån formulering om att skolan ska fostra kritiska individer… Om skolan 

lyckades med sitt uppdrag…då skulle inte vår värld se ut som den gör, inte vår skola 

heller…definitivt inte… För skolan är ju fortfarande en medeltida institution…i stort sett 

va…i sin konstruktion. Också den lokala arbetsplanen ju. 

Och när man jobbar med det är va, så är det rätt mycket formuleringsmödor. Hur ska vi 

formulera det här va…Skolan är ju utsatt för ett dokumentationskrav utan like…Kärnan i 

verksamheten håller på att tryckas sönder. På grund av ett dokumentationsbehov som är så 

jävla uttalat. Men det är bättre att få nån sorts arbetsro för folket i skolan. Att först baka den 

här bullen av degen och sen utvärdera resultatet. Nu tar man fram en millimeter av degen 

också ska den genast utvärderas va. Det är lite mycket av det idag. Varför det är så, det vet jag 

inte. Det känns så i alla fall. Det är kanske olika på olika håll, men… 

 

Finns det andra krav och förväntningar än styrdokumenten? 

Ja varje förälder förväntar sig väl, att man ska uträtta någonting med deras barn…Det är ju det 

som gör det här jobbet rätt svårt också. För att du har som lärare ansvar…du ansvarar ju för en 

hel klass ju. Det kan vara femton elever, det kan vara tjugofem elever…och varje förälder har 

ju sitt tunnelseende…ser sitt barn. Sen pratar man ju om individualiserande undervisning, 

vilket ju…det finns någonting sympatiskt i det begreppet…Men det är ju naturligtvis 

jättesvårt, att en lärare klarar ju inte av det…Om det dessutom finns utagerande en pojkar i 

klasserna, så blir ju flickorna eftersatta…eftersom de här grabbarna tar ju väldigt mycket 

kraft…tidstjyvar som vi kallar dem…Men en del av uppdraget är ju outtalat, för att som 

förälder, det är klart att man förväntar sig att det ska gå bra för dem. Att de ska få den 

uppmärksamhet de behöver…Men för att det här, att uppdraget ska fungera, då krävs det 

resurser till skolan. En ensam klarar inte det här själv va det blir svårt…om man nu ska lyckas 

till hundra procent va. Det är en omöjlig funktion. 

 

Går det att balansera dessa (krav och förväntningar) med förutsättningarna? 

Ja,i någon mån går det ju bra…Ibland går det inte…ibland går det…Det är lite en dans på slak 

lina…Oftast fungerar det. 

 



I dagens snabba och föränderliga samhälle, hur ser du på skolans roll/betydelse i 

förhållande till kunskap? 

Det är ju viktigare och viktigare, eftersom det är så snabbt och föränderligt som du påpekar. 

Det är en viktig bit idag. Det finns en övertro på…IT världen, Ut i cyberrymden och så där va. 

Jag tror att om man är ute på nätet och så där va är detviktigt att man jobbar med kritiskt 

tänkande. För att allt som kommer ut är ju inte bra…om du slår på vad du vill va…du kan ju 

få miljontals med träffar. Och mycket av det är ju rena skiten. Då måste du veta hur du ska 

hantera det ju…Skolan ska kanske vara en motvikt och rensa i det där. Lärarens egen person 

blir kanske viktigare…att mer personligt förmedla kunskaper. Där får man se upp lite 

grand…så att IT ska ju vara en slav och inte en härskare.  

 

Vad vill du att eleverna har med sig när de slutar? 

Jag tycker att de ska känna att de har…att de har mått bra i skolan. Sen att de har lärt sig 

någonting. De ska känna att de har haft motstånd ibland…och sen att de kommit igenom det 

här motståndet. Allting kan inte vara roligt jämt. Det är lite av en tidssjuka att allting ska vara 

roligt va. För att det ska vara kul måste det vara tråkigt ibland. De ska känna att de har blivit 

schysst behandlade. Många elever kommer hit och hälsar på och det känns ju bra…. 

… 

Att de känner att de har fått nycklar i sina händer och att de har öppnat nya världar… Låter 

pretentiöst, men…det tycker jag är viktigt. Att man har hjäöpt dem på traven. Speciellt de 

som kommer från familjer som inte är så studievana familjer va… 

 

Hur tror du att läraryrket ser ut om femton år? 

Jag vet inte det alltså…Jag hoppas ju att männen kommer tillbaka. Det har ju ingenting med 

yrket att göra det är ju löner och så va. Men det går ju väldigt fort va. Laptopar, små laptopar 

var och en. Att man blixtsnabbt kan söka information utan att behöva sätta sig vid ett sånt där 

ar bord, att man tar upp den ur fickan.  

Och att man kanske har kommit tillbaka till berättandet igen. Jag vet att jag brukar berätta 

spökhistorier här på skolan och det brukar alltid vara populärt. Ungarna de har ju älskat det 

där va…Berättandet slår allt alltså. Det är möjligt att det får renässans igen, när man 

upptäcker att …att barnen börjar få sådana här datafingrar,och reuterögon…att man hajar att 

hallå nu får vi stoppa den här revolutionen…komma ner på jorden här igen lite grand…nu 

sätter vi oss här vid elden…att det kan bli en blandning. Det gamla berättandet och den nya 

teknologin. Det går fort och femton år är inte lång tid.  



Om jag backar femton år så är skillnaden, ja datorerna hade ju inte kommit. De var på 

väg…Man tittade ju stor ögt. Devar stora och det tog en evighet att  få upp en bild. 

Men det är ett kul jobb. Ett viktigt jobb. Framförallt i valtider. 

 

 



 Intervju lärare 6 
 

F: Vilka är de viktigaste punkterna för att få vardagen att gå ihop i yrkesrollen som 

lärare? 

S: (skratt) oj… viktigaste punkterna…det är ju mycket.. ehmm…alltså jag tror man måste 

strukturera upp, så att man inte gör lite här och lite där. Och hoppar mellan grejer utan att man 

försöker avsätta tid liksom till att nu rättar jag det här och så gör jag det nu och…nu gör jag 

det..att man försöker- så gör man ju inte alltid det- men att om man verkligen känner att det är 

på väg att inte funka så tror jag att det är en av de första sakerna man måste... Göra listor på 

vad behöver jag göra, vilka saker ska jag komma ihåg och verkligen stryka under. 

Ehmm…sen tror jag att kunna stänga av… när man går hem, och det är jag jättebra på! 

(Skratt) Det är jag jättebra på!!. Folk skrattar alltid det är ingen som tror mig när jag säger det 

men jag är jättebra på det! Jag tänker mycket sällan på jobbet när jag inte jobbar. När jag 

jobbar så jobbar jag och sen jobbar jag inte! och då…Och så var det inte de första åren kan jag 

säga utan det tog många år. Nånstans så tror jag att jag släppte det när jag fick egna barn, då 

hände det nånting som att nu finns det saker som är viktigare än mina skolbarn. Men jag tror 

att.. hade jag varit lite äldre, jag var ju rätt så ung när jag blev färdig som lärare. Jag hade ju 

inte fyllt 24 när jag var färdig. Hade jag varit lite äldre då så tror jag att jag hade liksom lärt 

mig att göra det ändå. Jag fick ju barn när jag var 27-28 så det var ju inte så många år men de 

första åren hade jag ibland svårt att sova och att jag liksom tog med mig det hem och så men 

det tror jag att man måste jobba aktivt med, jag får inte grubbla över sånt som jag inte kan 

göra nånting åt. Och det tror jag gäller alla yrken egentligen. Ehmm…viktigaste 

punkterna…sen måste man ha roligt, alltså! Det är egentligen nummer ett att det måste vara 

kul, det måste vara kul hele tiden… man får inte bruka våld på sig själv så att det blir inte kul 

för då kan man lika gärna skita i det, om man känner att det…att det bara maler på liksom inte 

blir positivt. Så måste man ha en öppen relation med barnen. Eh.. man måste var vuxen och 

lärare som nummer ett och allt annat som nummer två. Att man inte går in och tror att man 

kan vara kompis med barnen och sen.. när plötsligt allting är jätterörigt tro att man kan ställa 

sig upp och vara lärare utan att man som börja med att vara den som har rätt att ta alla beslut. 

Sen betyder inte det att man tar alla beslut för ibland så beslutar barnen och så.. men att man 

markerar att det är jag som bestämmer när ni får bestämma och så när jag har sagt att ni får 

vara med och bestämma så är det jättebra och så men att de inte själva kan fatta beslutet utan 

att jag har koll.  



Så vuxen nummer ett och kompis som nummer två eller allt annat som man är….. Och sen 

måste man lära sig att säga nej man måste lära sig att avsäga sig uppdrag som man har tagit på 

sig som man upptäcker blir för mycket. Jag har just avsagt mig… ombud för Lärarförbundet 

för nu har jag för mycket, nu funkar det liksom inte. Jag känner att jag inte har engagemanget 

för det. Förutom att jag har…förutom att jag är lärare nu så alltså i min klass, så har jag ansvar 

för hemsidan, och sen har jag ansvar för lärarstudenter. Alltså kopplingen mellan skolan och 

högskolan och båda de sakerna tar ganska mycket jobb och framförallt ganska mycket kraft 

och omtänk. Alltså man måste tänka om när man jobbar med det. Och sen går jag dessutom en 

kurs inne på högskolan på 25% som är… vad heter det…att ta emot lärarstudenter under den 

verksamhetsförlagda tiden. Och då sa jag att nej, jag ska nog hoppa över det härmed ombud 

för facket för att det blir lite mycket, så. Så man måste lära sig säga nej… Ja, sen ska man ha 

en bra man! Det är viktigt… eller ett förhållande som funkar om man vill ha ett förhållande 

överhuvudtaget så ska man ha nån som stöttar, som man kan gråta lite hos ibland när det kör 

ihop sig. Sen ska man se till att ha en bra chef…! Nä, men man ska nog välja, eller… man 

kanske inte kan välja var man ska jobba men man ska nog tänka att man kan vara med och 

forma en arbetsplats att det är okej att man är med och formar den efter sina egna…så att man 

faktiskt är aktiv när det ska fattas beslut. Många gånger så tror jag att man sitter på sin 

kammare och tror att man inte har nåt att säga till om. Men det har…ofta har man mycket mer 

att säga till om än vad man tror. Ofta kan man påverka ganska mycket bara genom att tala om 

vad man tycker. Jag tycker som lärare har man ett jätteansvar att tala om vad man 

tycker…och var man står i olika…att faktiskt tänka efter. 

Nu får det vara nog med det! Det är säkert tio! 

F: Vilket är ditt uppdrag som lärare? 

S: (Skratt) Alltså nummer ett måste ju naturligtvis vara att… släppa ut tolvåringar som är 

mogna för nästa steg i livet. Att när jag släpper dem…alltså, det kommer jag ju aldrig ifrån. 

Det måste det ju vara… att ta dem dit… att hjälpa dem att komma till den punkten där de är 

redo för sitt nästa steg. Det vill säga i det här fallet att börja högstadiet. Med alla medel och se 

till att alla känner sig redo för det så kan ju det innebära undervisning eller stöttning på andra 

sätt eller att dom…att man ser dem som människor eller att man hjälper dem med kompisar 

eller…alltså det kan ju var en miljon saker. Men målet måste ju vara det. Sen oavsett vad 

mycket annat man håller på med, studenter eller hemsidor och allt så måste det ju ändå vara 

nummer ett. Ja absolut! 

 

 



F: Vad stödjer du det på? 

S: (Skratt) Ja, det vet jag inte! Jag har ju ingen arbetsbeskrivning. Som lärare har man ju 

sällan en arbetsbeskrivning där det står; det här och det här är din uppgift.  

Utan nånstans så…så är det liksom… ja jag får väl fråga min chef! Jag vet inte vad jag stödjer 

det på! Det ör nog gamla traditioner det är så det är. Det är barnen som är viktigast! Jag vet 

inte var jag får det ifrån… nä kan inte svar på… faktiskt inte! 

F: Vilka styrdokument har du att rätta dig efter? 

S: O shit…! Jättemånga!! Skollagen nummer ett. Läroplan och kursplaner från statliga 

myndigheter. Sen har vi X:s skolplan, kommunens, och sen har vi arbetsplaner, vi har en 

utvecklingsplan tror jag den heter, av X:s nej vad fan heter den…lokal utvecklingsplan. 

Eh…sen har vi våra kursplaner. Alltså dem som vi har gjort här. Arbetsplaner och kursplaner 

härifrån. Tror jag fick med alla, jag är inte säker! Får jag rätt eller fel?! 

F: Ja vi går till Skolverket…. 

S: Ja, där är en lärare som inte har koll…(skratt) 

F: Hur använder du, eller använder du styrdokumenten i arbetet? 

S: Ja! Framför allt är det väl kursplaner och läroplaner, alltså både lokala och nationella 

kursplaner och så läroplanen, som vi faktiskt tar fram… och tittar på. Det material som man 

själv har varit med och utformat det har man ju rätt så bra i ryggmärgen. För det har man ju 

varit med och gjort, alltså arbetsplaner och så det har vi ju rätt så…men om vi blir osäkra så 

tar vi ju fram det även i vår planering. Alltså man kanske inte gör det dagligen eller så men 

när man planerar.. när Y och jag sitter och planerar för terminen och så då tar vi ju fram dem. 

Vi hade dem framme dem nu senast i början av den här terminen rätt så grundligt och tittade 

vad är det egentligen vi ska göra och fick omvärdera en del som vi trodde att vi gjorde rätt 

men att där vi tyckte att nej… läser man här så är det faktiskt inte så vi ska göra. Så det 

använder vi! Framför allt… skollagen  tar jag sällan fram ska jag säga…kan jag erkänna! Rakt 

upp och ner…den tror jag inte att jag har ens en gång.. (skratt). Men nånstans så bygger de ju 

på varandra va, vi kan ju inte skriva nåt här som strider mot skollagen eller vi kan inte skriva 

nåt som strider mot X kommuns… utan de är ju liksom i en viss ordning och de ska ju bygga 

på varandra. Så att om man har jobbat igenom de… eh…lokala planerna här så har man ju rätt 

bra koll på... Tror jag… Men det är ju svårt när det kommer nya saker för då har man ju inte 

alltid tid att sätta sig in i och… jag tycker att den läroplan som jag kan bäst är ju fortfarande 

den jag hade när jag utbildades! Alltså lpr…Vad hette den…. Lpo… Lgr80! Det är den som 

jag liksom är utbildad på.  



Det är den jag känner mig mest hemtam med även om jag tittar ju inte i den längre , det gör 

jag inte… Det lovar jag! (skratt) Det är ändå den som sitter i ryggmärgen på nåt sätt, det gör 

den! Så kommer det säkert vara för er också!  

F: Tolkar du styrdokumenten? De här…är det du som tolkar dem själv? 

S: Nej, eftersom vi jobbar så tajt i ett arbetslag så gör vi alltid nästan det tillsammans. Sen är 

det klart, att ibland om jag tycker nånting så kan jag ta upp och hallå vänta här nu och så visar 

jag det för Y och så tolkar vi det ändå tillsammans. Nej vi gör det nog alltid tillsammans, men 

Y och jag gör det oftast! 

F:  Finns det andra krav och förväntningar än de här styrdokumenten? 

S: Ja det är klart det finns! Det finns ju framför allt från barn och föräldrar. De har ju sällan 

läst styrdokumenten. De utgår ju från vad de tycker och tänker och så. Och det ska man ju 

också lyssna på. Så länge de inte strider mot varandra och de gör de ju egentligen ganska 

sällan, ja det händer ju. Men oftast gör de inte det och då får man ju ta hänsyn till det också. 

Och sen har jag ju andra kollegor som tycker…och chef som tycker…. Alltså det är ju många. 

Så det är många som…många saker som påverkar. Men jag tycker nog ändå att om man är 

tveksam så tar man ju fram sina styrdokument och tittar. Vad är det egentligen som gäller? 

Och då får man ju välja efter det.  

F: Går det att balanser de här, alltså krav och förväntningar med förutsättningar och i 

så fall hur? 

S: Alltså krav och förväntningar från barn och föräldrar? Oftast så går det väl ganska bra, 

tycker jag. Eh… Det är klart att ibland kan man väl hamna i situationer när man…som… Nej 

jag tycker nog ofta att vi fixar det rätt så bra. Och om det är barn som kräver mer än vad vi ger 

dem…Om vi tycker att vi i ett samtal att vi kommer på att det här barnet behöver nånting 

annat så brukar vi  alltid försöka ordna det och vi brukar också kunna sätta in… som vi har ju 

ett fall nu med en tjej som har känt sig utanför jättelänge och…ja det ena och andra hit och dit 

och… Alltså vi har anpassat väldigt mycket efter att hennes situation ska fungera bättre. 

Bland annat så går hon och pratar med Z en gång i veckan och då har vi liksom avsatt den 

tiden med en lärare som inte egentligen jobbar i vårt arbetslag för att ha en utomstående och 

prata med. Där hon går iväg och pratar med henne en timme i veckan och… sen har vi ett 

antal övningar som vi lägger upp för att de andra ska få syn på situationen liksom utan att på 

nåt sätt tala om att det är den här tjejen det handlar om. Nä, men jag tycker ändå att vi 

försöker göra det. Inte alltid naturligtvis! Det vore ju jättemärkligt! Men…till stor del…Fy 

vad malligt det lät!! (skratt) 

 



F: I dagens snabba och snabbt föränderliga samhälle, hur ser du på skolans roll och 

betydelse i förhållande till kunskap?  

S: Det där är ju en jättefråga och jag har funderat jättemycket på den på sistone! Jag funderar 

mycket på det här med skolan och böcker kontra nätet och…. snabba kast och jag är ju en… 

alltså jag älskar ju det! Jag tycker det är jätteroligt med nätet och.. jag skulle jättegärna vilja 

veta mer om det men jag kan inte riktigt svar på… nej alltså jag är väldigt osäker på det… Jag 

tror att man som skola måste… vara beredd att förändra sig. Vi måste… hitta vägar, sen 

tycker jag inte att det riktigt är nån som har talat om hur vi kan göra. Vi måste hitta vägar där 

vi kan använda barnens entusiasm och intresse för det här med datorer och Internet och 

alltihopa. Även msn och alltså…deras lunarstormintresse nånstans ta det och översätta det till 

nånting där de…de lär sig. De lär sig jättemycket redan men att de lärde sig de sakerna som vi 

som vuxna tycker är viktiga också. De gör de också redan men inte allt. Jag tror att…jag tror 

att vi måste förändra oss men jag kan inte säga hur för så långt har jag inte kommit än! Jag 

tänker mycket på det men jag vet inte riktigt hur vi ska göra. Jag skulle jättegärna vilja ta reda 

på det däremot. Men jag vet inte riktigt hur jag ska bära mig åt! Men… Jag skulle kunna säga 

upp mig här om jag kom på ett sätt att jobba vidare med det här. Nämen, forska på nåt enklare 

plan, kanske, hade varit jättekul om de sakerna! En mycket intressant fråga! 

F: Vad vill du att eleverna har med sig när de slutar skolan?  

S: Trygghet! Allmänbildning, självkänsla, glada minnen eh… ett kontaktnät… alltså att det 

känner sig så trygga med sina kompisar att de känner att det gör ingenting om vi inte hamnar i 

samma klass utan det är rätt okej för jag är ändå rätt trygg med dem. Att de är liksom öppna 

för att träffa nya människor och…ja… jag vet inte…typ så….! 

F: Hur tror du att läraryrket ser ut om femton år? 

S: (skratt) Gud vilken svår fråga! Eh…tyvärr…om jag säger vad jag tror… så tror jag att de 

flesta jobbar ungefär som man gör idag. Sen tror jag att det finns en liten klick och jag hoppas 

att jag går längst fram i det ledet! Som vill förändra! Jag… tror inte att det ser jätteannorlunda  

ut. Det tror jag faktiskt inte! Och det kanske är jättebra… vad tror ni själva? 

F: Jag tror inte heller att det har hänt så mycket på femton år det är ganska kort tid och jag tror 

att fortfarande så kommer det vara… alltså man ser som hur vi lär oss på lärarutbildningen 

och det  är ju inte så ute i verkligheten sen. Och frågan är hur länge det dröjer innan det har 

hunnit ändra sig. Om det nästan är våran del också som går innan det är… och då har det 

kommit nåt nytt… 



S: Ja, vad är det de säger? Det tar tre generationer innan det ändrar sig? Men alltså sen kan 

man inte heller säga så. För att jag… jag har varit färdig i arton och ett halvt år och det har ju 

hänt jättemycket sen jag började! Det är en jättestor skillnad. 

F: Vad är den största skillnaden där som du ser? 

S: Den största skillnaden… den alrla största skillnaden är nog… att när jag kom ut så…-88 

var det på hösten. Då var det fortfarande ganska många av den gamla stammen då kvar, nu är 

det vi som är den gamla stammen. Men de som var här då…Då jobbade man en person i ett 

klassrum. Man stängde dörren, man hade sina barn, och man hade i princip alla timmar. Man 

hade 28 timmars undervisning, tror jag det var när jag började, och barnen hade 29, jag tror 

det var så. Så en timme i veckan hade de en annan lärare. Annars var jag själv med alla barnen 

28 timmar i veckan var jag ensam med barnen. Men sen hade man då speciallärare som 

liksom tog vissa barn ut ur klassrummet och så… så gör ju inte vi alls idag. Där är en enorm 

skillnad idag när vi….på den här skolan är vi två klassföreståndare i varje klass. Alltså två 

lärare i varje klass…. Och det är vi på grund av att vi inte tar in vikarier överhuvudtaget utan 

vi går in för varandra hela tiden. Alltså om jag går in för Y så kan jag ta det som komp sedan 

och då får hon ju gå in för mig, men vissa timmar har vi tillsammans och därför så blir det 

inte så att….det är inte så att vi kan gå ifrån hela tiden utan det jämnar ut sig så småningom. 

Och så barnen… om man räknar i slutänden… om man räknar antal lärartimmar så blir det ju 

lika många timmar för barnen om vi säger… om vi tar helt hypotetiskt att jag jobbar tusen 

timmar på ett år och Y jobbar tusen timmar på ett år så är det tvåtusen timmar som barnen får 

och hade vi då tagit in vikarier så får man ju då räkna på att ja, de är nog sjuka ungefär 100 

timmar var. Nu är vi ju inte det men då hade vi fått niohundra timmar var istället så att barnen 

hade fått lika många timmar men nu så får de inga andra lärare och vi slipper det här att hålla 

på med vikarie och flytta…. Så för oss funkar det skitbra! Men det funkar också för att vi är 

många som antingen jobbar deltid eller har andra arbetsuppgifter. Som Y har biblioteket och 

jag har hemsidan och då har vi nedsättning i tjänsten och därför kan vi vara resten av tiden i 

en klass. Så att det är de största skillnaderna och sen att det har tillkommit en fruktansvärd 

mycket mer arbetsuppgifter, andra arbetsuppgifter. Det är mycket mer som ska skrivas och 

mycket mer som ska dokumenteras på olika sätt liksom. Att man ska… Man tycker ju… 

Första gången man skriver en lokal kursplan eller en kursplan…för skolan så tycker man, men 

gud vad bra nu har vi gjort detta vad härligt! Nästa månad kommer det nåt annat man ska 

skriva och sen kommer det nåt annat och sen ska man göra om kursplanen och sen ska man 

göra det…. Och så liksom till slut blir man åhhhh…fan låt oss jobba nån gång i lugn och ro. 

F: Hur ser du på allt det där extra, dokumentation…? 



S: Egentligen… de flesta grejerna är ju rätt bra. Det är väldigt sällan jag känner att vi sitter 

och gör nånting kasst, åh det här är helt meningslöst. Men om man ser det liksom i ett längre 

perspektiv. Gav det här så mycket som det kostade i tid och pengar? Det tycker jag man kan 

fråga sig. Till exempel föräldraråden på kvällarna…Många gånger har vi alltså suttit… då är 

det meningen att vi ska komma… innan var det en från vare klass, av oss. Och då är det en 

gång i månaden och sen så är det alltså föräldrar som kommer.  

Och då har det varit så att vi har kanske varit en åtta, tio från personalen och så kanske fyra 

föräldrar. Och då kan jag tycka att är det värt det? För då är det på kvällstid så då är det 

dubbel tid vi får ta ut för det och är vi då tio stycken av personalen och sitter där i två timmar 

då är det fyra gånger tio, fyrtio timmar som vi tar ut för att fyra föräldrar ska kunna sitta och 

diskutera där med oss. Alltså jag tycker inte att det är okej! Och en del sådana saker men det 

är sånt som man väl får fixa efterhand på nåt sätt för det är ju alltid samma föräldrar som 

kommer. 

 

 


