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Lärarnas yrkesroll har under senare decennier genomgått stora förändringar. I och med 

decentraliseringen och kommunaliseringen har lärare fått ett ökat ansvar för skolans 

verksamhet som helhet. Syftet med denna studie är att beskriva lärarrollen utifrån ett 

skolperspektiv och riktas därför till tre gruppen verksamma inom eller med nära anknytning 

till skolan; rektor, lärare och lärares fackliga organisation, i detta fall Lärarförbundet i X 

kommun. Resultatet bygger på dessa tre gruppers egna berättelser om vad som är centralt i 

lärarrollen och vilka förutsättningar som är viktiga för att kunna möta kraven i yrkesrollen.  

 

Lärarrollen beskrivs som svårdefinierad. Det centrala är elevens lärande och att utforma en 

miljö som främjar denna. Detta upplevs som svårt och flera faktorer omnämns i studien som 

bidragande. Den största anses vara kommunernas försämrade ekonomi som har drabbat 

skolorna hårt och resulterat i neddragningar inom skolans verksamhet. Lärarna uppger att de 

känner stort ansvar att ”fylla ut” de luckor som saknas för att ge eleverna så bra 

förutsättningar som möjligt. De får bland annat agera specialpedagog, skolsköterska, 

skolpsykolog och kurator. Dessa ”nya” roller förväntas fungera inom ordinarie lektionstid 

vilket gör att ämneskunskapen får mindre utrymme. Det faktum att elevantalet ökat i varje 

klass gör att den individanpassade undervisning som Lpo 94 föreskriver många gånger är 

ogenomförbar.  

 

Sökord: Lärarrollen, läroplan, arbetslag, kompetensutveckling, elevers lärande, fostran, 

elevvård.  
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Inledning 
 

Lärarnas yrkesroll har under senare decennier förändrats kraftigt. Kommunaliseringen har 

medfört att lärare fått ett ökat ansvar för elevens lärande men även för skolans utveckling som 

helhet. När man läser läroplaner och andra styrdokument för skolans verksamhet så kan det 

ifrågasättas huruvida det är möjligt att uppfylla de mål och krav som anges, i synnerhet när 

man ställer dessa i relation till kommunernas försämrade ekonomi vilken har lett till stora 

neddragningar inom kommunal verksamhet. 

 

Jag har under mina år som student och mamma till skolbarn mött många olika lärare. En del 

fulla av entusiasm och engagemang och en del, vad jag skulle vilja benämna som, ”trötta” 

lärare. Med detta menar jag lärare som inte längre har inspiration eller möjlighet att förnya 

och förbättra sin undervisning och pedagogik. Det är viktigt att varje individ får känna att den 

utvecklas, både privat och i sin yrkesroll. En betydande faktor för att känna tillfredsställelse i 

sitt yrke är att vidareutveckla sin kunskap inom yrkesområdet. Jag upplever även detta som en 

viktig faktor i att höja statusen i läraryrket. 

 

I de utvärderingar som görs runtom i landets skolor är det ofta bristen på 

kompetensutveckling som får störst kritik. Trots att politiker, ekonomer, utredare och 

arbetsgivare är överens om vikten av att tillgodose lärarnas behov av vidareutbildning. Enligt 

Lärarförbundets undersökningar är de vanligaste orsakerna bristande resurser, ont om 

samordnare som kan ansvara för att behoven och önskemålen tillfredsställs samt att lärarna 

själva ofta känner att de ”sitter av” meningslösa studiedagar  (Lärarfackligt 2002). 

 

De ökade ansvar som kommunaliseringen tillsammans med direktiven i Lpo 94 har medfört 

och det faktum att detta skett samtidigt som stora neddragningar har gjorts inom skolan, 

väcker tankar kring hur lärarrollen idag ser ut. I denna undersökning belyses frågeställningen 

ur tre perspektiv; rektor, lärare och facklig organisation: 

• Hur beskrivs lärarrollen? 

• Vilka delar är centrala i lärarrollen? 

• Vilka faktorer påverkar lärarnas yrkesroll? 

• Vilka förutsättningar är viktiga för att möta kraven i yrkesrollen? 

• Vilka verktyg finns respektive saknas? 
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• Vad är viktigt för lärarprofessionalismen? 

• Hur är tillgängligheten/intresset för kompetensutveckling? 

 

Det vore näst intill omöjligt att presentera denna studie utan att nämna elevens situation. Det 

ligger dock inte i undersökningens syfte att fokusera på elevens roll men vissa aspekter av 

denna kommer att nämnas och diskuteras. 

 

Bakgrunden börjar med en synopsis över skolans utveckling. Denna sträcker sig från 1900-

talet fram till våra dagar. Ett historiskt perspektiv på skolans utveckling är en nödvändighet 

för att förstå dagens förutsättningar. Därefter belyses olika författares och forskares 

ståndpunkter vad gäller de områden som är centrala för studien. Bakgrunden avslutas med 

slutsatser grundade på den litteratur som redovisats. 
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Bakgrund 

 

Historiska nedslag i svensk utbildningshistoria 

 

Hela 1900-talet kan ses som en av de mest omvälvande perioderna i svensk 

utbildningshistoria. Industrialiseringen började på allvar och i takt med detta ökade även 

tillgången på skolor och utbildningar. Gunnar Richardsson (1999) beskriver detta som en följd 

av det samhälle som började ta form men även som uttryck för en politisk betingad önskan att 

förändra samhället. Efter andra världskriget såg man vikten av att forma ett demokratiskt 

samhälle där välutbildade människor kunde föra Sverige framåt. Skolan skulle fungera som en 

”spjutspets mot framtiden”. Tidigare när skolan låg under kyrkans regim så var högre 

utbildning endast tillägnad de ”välborna” och i första hand vuxna, framgångsrika män. 

Kyrkan fostrade folket till ”lydiga medborgare” med hjälp av Luthers lilla katekes som 

fungerade som hela Sveriges läsebok. Men under början av 1900-talet började kyrkans makt 

över skolorna försvagas. Som en parentes kan nämnas att det tog ytterligare nära 100 år innan 

det blev inskrivet i läroplanen att skolan inte skulle vara bunden till en specifik religion eller 

tro.  

 

Trots att det många gånger kan ta lång tid att genomföra förändringar i skolan så genomgick 

skolväsendet i Sverige en relativ snabb utveckling under 1900-talet. Richardsson (1999) 

nämner följande viktiga punkter i skolans utveckling: 

• Den obligatoriska skolan blev längre och övergick från deltidsläsning till heltid. 

• En avsevärd utveckling av det frivilliga skolväsendet, d.v.s. realskola, läroverk och 

gymnasium. 

• Den nioåriga grundskolan ersatte den allmänna bottenskolan. 

• Skolöverstyrelsen tog över folkskoleärenden. 

• En utvidgning av skolans uppgifter såsom t.ex. skolbad, tand- och hälsovård, 

psykolog- och kuratorverksamhet, yrkesrådgivning samt skolmåltider. 

• Klasserna minskades och specialundervisning anordnades för elever med särskilda 

behov. 
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• Skolans demokratisering, vilken innebar: allas rätt till utbildning, fostran till 

demokrati, införandet av enhetsskolan, ökat elevinflytande i skolorna. 

• Rekrytering till högre studier. Här fanns till en början en underrepresentation av barn 

från arbetar- och jordbrukarhem. Det skedde dock en viss ökning under efterkrigsåren. 

• En utbildningsoptimism tog sig uttryck i tron på att med pedagogiska medel kunna 

förändra både samhälle och människor.  

• En satsning på vuxenutbildning. 

 

Utbildning sågs som ett medel att förändra världen. Kurt Liljequist (1999) menar att utgången 

av andra världskriget, där demokratin segrade över fascismen, beredde marken för ett nytt 

paradigm i samhällstänkandet; en tro på möjligheten att med tanke och sunt förnuft skapa 

goda samhällen. Skolan prioriterades högt och sågs som nyckeln till arbete, social trygghet 

och välstånd. Detta moderna utbildningssamhälle skapade en avancerad pedagogisk 

forskning. Man fick en ny syn på utbildningens roll i samhället vilken innebar att utbildning 

blev en nödvändig och fruktbärande investering som pågår under människans hela 

yrkesverksamma liv. 

 

I samband med detta vidtogs en rad åtgärder för att planera och strukturera ett skolsystem med 

god kvalité. I början av 1960-talet etablerades en organisation inom Skolöverstyrelsen, 

Pedagogiskt utvecklingsarbete inom det allmänna skolväsendet. Även lokal verksamhet inom 

pedagogik prövades i form av pedagogiska block. Syftet med dessa var att förverkliga 

reformerna samt att skapa goda förutsättningar för en läroplansrevision. Utvecklingsarbetet 

planerades noga men saknade nästan helt uppföljning och utvärdering. För att bättre göra 

detta bildades en särskild nämnd, Pedagogiska nämnden, vars främsta uppgift var att 

utvärdera arbetet i skolorna. Denna nämnd fick dock inte den betydelse politikerna hoppats på 

utan lades ned tio år senare, 1981 (Richardsson 1999).  

 

Under 1960 och 70-talet gjorde den ”marxistinfluerade vänstervågen” att skolorna mer och 

mer ansågs vara ett instrument i den kapitalistiska utsugningen av arbetarklassen (Richardsson 

1999). Skolans roll i samhället började ifrågasättas och ett flertal debattböcker skrevs som 

vann stor spridning. Några av de största namnen är Paulo Freire, Niels Christie och Ivan 

Illich. Denna utveckling skrämde den s.k. kunskapsrörelsen och för att förhindra att skolan 
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skulle ”falla offer för flumpedagogik” stärktes kunskapskraven och de friare pedagogiska 

arbetsformerna fick stå tillbaka.  

 

 

Kommunalisering – decentralisering 

 

Skolan hade fram till 1970-talet blivit mer och mer centraliserad. Detta fick emellertid en 

ganska tvär vändning under 1980- och 90-talen då man ansåg att en decentralisering var 

nödvändig för att bättre kunna tillvarata resurserna. Staten skulle fortfarande stå för 

målformulering för att garantera en likvärdig utbildning, men kommunerna tilldelades det 

direkta ansvaret för den pedagogiska verksamheten. Riksdagen fattade 1982 beslut om 

skolforskning och personalutveckling vilket kom att reglera ansvarsfördelningen mellan stat 

och kommun (Richardsson 1999).  

  

Målet var att skapa en platt organisation där ansvaret skulle ligga närmare skolorna för att på 

så sätt få en bättre överblick över situationen och resurserna. Utvecklingen av en fortsatt 

kommunalisering gjorde att en ny modell för skolans styrning skapades. Richardsson (1999) 

nämner följande grundprinciper för denna; 

• ett ökat lokalt ansvar för skolverksamheten, 

• en utveckling från regelstyrning mot målstyrning med färre regler och tydligare mål, 

• en mer målmedveten utvärdering, 

• en stärkt skolledning, 

• en bättre information och förstärkta fortbildningsinsatser om skolans mål samt 

• en effektivare tillsyn av skolans verksamhet. 

 

Kommunaliseringen av skolorna samt övergången från ett resurs- och regelstyrt till ett mål- 

och resursstyrt regelverk ledde till en nedläggning av Skolöverstyrelsen som i och med 

decentraliseringen ersattes med Statens skolverk. Detta heter idag Skolverket och är en 

myndighet för skolutveckling som främst ansvarar för utbildningsinspektion, nationell 

uppföljning och utvärdering av den svenska skolan. Dessa förändringar medförde stora 

övergångsproblem.  
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I arbetet med att garantera en likvärdig skola utformade Riksdagen olika punkter för att 

garantera detta. Richardsson (1999) har sammanställt dessa med kommentarer om 

utvecklingen under 1990-talet: 

• Skolverkets rapport ”När inget facit finns” visar att lärare anser läroplanen vara för 

”tunn” och otydlig. De känner sig utlämnade åt sina egna tolkningar. 

• Lärarutbildningen. Här är problemen stora med rekrytering och avhopp från 

utbildningen. 

• Fortbildningen. Den är avgörande för att ”hävda yrkets status”. Hur många kommuner 

lever upp till de förväntade kraven?  

• Specialdestinerat statsbidrag – uppgivet redan efter ett år. 

• Effektiv utvärdering och uppföljning – av allt att döma bristfällig: stor osäkerhet i 

fråga om likvärdiga betygskriterier och behörighet till gymnasiestudier. 

• Centrala behörighetskrav – helt avgörande i vad mån de kommunala arbetsgivarna 

följer bestämmelserna och om de fackliga organisationerna slår vakt om sina intressen; 

risk för att utvecklingen mot små 1-9-skolor leder till godtycklighet visavi 

behörighetskraven. 

 

Några av dessa punkter kommenteras även av Ulf P. Lundgren, Generaldirektör för 

Skolverket. Han påpekar att Skolverket efter granskning har funnit stora brister i 

kommunernas ansvarstagande inom flera områden och att detta till sist drabbar eleven: 

”Konsekvenserna är allvarliga, inte minst för enskilda elever” (Skolverket 1997, s. 7). 

 

Ett viktigt steg i att uppnå de nya mål som kommunaliseringen medfört, förutom 

handlingsplaner från Skolverket, var att satsa på fortbildning av personal, då stor del av 

ansvaret för skolutveckling m.m. förlagts till skolans personal. Staten ansvarar för att det finns 

olika former av fortbildning och varje kommun ansvarar för att personal inom skolan får del 

av denna. Richardsson (1999) påpekar dock att arbetet med att förverkliga dessa mål 

försvårades betydligt under 1990-talets ekonomiska kris som kom att slå hårt mot skolorna.  

 

Kurt Liljequist (1999) diskuterar vad kommunaliseringen av skolorna har gjort för 

kunskapssamhället. Han konstaterar att om skolan ska ses som samhällets främsta 

kunskapsinstitution så har denna vision svikits när kommunernas försämrade ekonomi under 

1990-talet drabbade skolorna med stora nedskärningar: …kunskapssatsningar är vällovliga 
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men om de sker samtidigt som resurserna till ungdomsskolor minskar så kommer det att 

generera nya kunskapsluckor i kommande vuxengenerationer som blir svåra att fylla”  

(a.a.s. 23). 

 

Han varnar för effekter som t.ex. ett nytt klassamhälle som endast gynnar de som redan är 

förtrogna med den sociala kompetens som då kommer att krävas, t.ex. att behärska de rätta 

koderna i språk och socialt uppträdande. Detta kan på sikt förstärka den sociala 

selektionsprocessen. Det finns i detta, en dold läroplan av latent karaktär. Denna förmedlar en 

informell inlärning av beteenden, värderingar och attityder och som, Anthony Giddens (1998) 

påpekar, till stor del kan komma att begränsa individens framtida möjligheter. Den sociala 

bakgrunden och tillhörigheten utgör en viktig faktor av hur vi klarar oss i skolan. Såsom både 

Liljequist (1999) och Giddens (1998) diskuterar så fungerar skolan och utbildning som 

faktorer som förstorar klyftorna, istället för att som läroplanerna förespråkar, jämna ut dessa. 

 

Ekonomin har varit en avgörande faktor för skolans utformning sedan länge. Detta har 

resulterat i att den pedagogiska ambitionen; ”Eleven i centrum”, har fått stå tillbaka för de 

tunga kraven från samhälle och arbetsmarknad. Liljequist (1999) nämner läroplanen från 

gymnasieskolan 1965 som ett exempel på detta: ”För att tillmötesgå kravet på förberedelser 

för framtida utbildning eller yrkesverksamhet har gymnasiet till uppgift att ge de 

specialförberedelser som individen önskar och behöver. Att helt låta var och en förverkliga 

sina intressen är dock inte möjligt. De personliga önskemålen i mer begränsad mening måste 

vägas mot de krav på förberedelser som ställs av arbetsmarknad” (a.a.s. 88). 

 

Kommunaliseringen av skolorna gav kommunerna en rad nya utmaningar. Den största 

utmaningen, menar Skolverket (1997), är att skapa nya sammanhängande system för 

målformulering, uppföljning, utvärdering och utvecklingsinsatser. Decentraliseringen handlar 

i grunden om ett helt nytt perspektiv på skolans utveckling.  

 

I en proposition säger regeringen:  

”Ett större lokalt ansvarstagande ser jag som nödvändigt eftersom det är min övertygelse att 

kraften i skolans utveckling nu måste sökas i klassrummen och den enskilda skolan. Det är 

lärarnas och skolledarnas professionalism som måste tas tillvara” (Prop. 90/91:18, s 18-23). 
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Decentraliseringen har bidragit till att skolans utveckling numera i huvudsak ska ske inifrån 

och underifrån. Ulf Blossing (2000) menar att begreppet skolutveckling idag står för en 

strävan att varje skola ska utveckla sina egna lösningar i relation till målen i läroplaner och 

inte omsätta andras. Initiativet till att driva denna utveckling har därigenom övergått till 

lärarna. Detta formuleras tydligt i lärarförbundens och kommunförbundets avtal ÖLA-2000 

som innehåller omfattande skrivningar angående skolutveckling. Dessa gäller i huvudsak två 

områden. I första hand lärarens nya roll som handledare för eleven:”Att vara ledare för 

elevens lärande innebär en tyngdpunktsförskjutning från kunskapsförmedling till att skapa 

lärande situationer för eleverna. Exemplen visar att ett ledarskap ger utrymme för många 

olika metoder och förhållningssätt i lärares pedagogiska arbete” (Svenska 

kommunförbundet, 1998, s. 16). I andra hand det område som har bäring på att utveckla 

skolan till en mer lärande organisation genom att ge: ”…lärarna ett ökat ansvar – t.ex. i 

självstyrande grupper/arbetslag – för bl.a. pedagogik, ekonomi, planering, uppföljning, 

utvärdering och tidsanvändning” (Svenska Kommunförbundet, 1998, s. 14). 

 

 

Lärarrollen 

 

Ur lärarperspektiv medförde decentraliseringen och den nya grundskolereformen en rad stora 

förändringar av lärarrollen. Från att tidigare, så gott som uteslutande, bedriva 

katederundervisning där eleven förväntades att vara passiv; sitta tyst och lyssna, blev det nya 

övergripande reformmål för lärare. Dessa beskrivs och diskuteras av Hans Dahlgren & Margit 

Östling Dahlgren (1992): 

• jämlikhet, 

• demokrati, 

• förändrade utbildningsmål samt 

• förändrade arbetssätt 

 

Jämlikhetsmålet formulerades i delar; deltagarmålet där eleverna förses med resurser för att 

kunna delta i demokratiska beslutsprocesser och rörlighetsmålet som innebar att alla skulle ha 

samma rätt till val av livsväg oberoende av sociala och kulturella faktorer. För att uppnå detta 

mål ska undervisningen utgå från varje barns egen verklighetsbild och förutsättningar.  Rent 

konkret innebär detta att all undervisning måste individualiseras – alla barn kan inte lära med 
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samma metoder och arbetsuppgifter.  Förutsättningarna för att lära finns inbyggd i de allra 

flesta elever, men de behöver olika tid, har olika utgångsläge vilket kräver olika behandling. 

Lärare måste för att uppfylla detta hitta vägar till individuell undervisning, tillämpa olika 

pedagogiska former, ge olika arbetsuppgifter m.m. inom klassens ramar. De måste även klara 

av att bemöta elever med negativ syn på skola och lärare eller elever som saknar tilltro till sin 

egen kapacitet. Dessa måste stimuleras och ges självförtroende att lära och utvecklas. I en 

skola av idag möts elever från olika kulturer och olika sociala förhållanden vilket onekligen 

gör det svårt för läraren att leva upp till kraven som ställs i Lpo 94 att skolan ska ta hand om 

varje elev utifrån han eller hennes förutsättningar (Dahlgren & Östling Dahlgren, 1992).  

 

Om nästa reformmål, demokrati, föreskriver läroplanen att skolan ska fostra eleverna enligt 

solidaritetens och samverkans principer. Ett problem i detta är att förutsättningen för att 

eleven ska vilja delta i demokratiska processer är att eleven upplever det som intressant och 

meningsfullt. Detta i sin tur styrs till stor del av vad eleven vet och kan; eleven måste förstå 

det samhälle som han/hon lever i (Dahlgren & Östling Dahlgren, 1992). Denna demokratiska 

fostran har betonats allt starkare för varje ny läroplan. För att eleven ska få engagemang och 

förståelse för demokrati är det viktigt att inte bara undervisa om det. Detta måste visas i 

klassrummet och i skolans korridorer. En förutsättning för att uppfylla reformmålet demokrati 

är att detta begrepp definieras inom varje enhet. Vad är demokrati för oss? Mats Lundström 

(1993) diskuterar begreppet demokrati och menar att det används i ett flertal sammanhang där 

ordets egentliga innebörd förändras och anpassas till varje specifik situation, många gånger i 

syfte att påverka att vissa besluts fattas. Han påpekar därför att en elevdemokratisk 

överideologi rent generellt bör ge svar på hur elevdemokrati förhåller sig till: 

medborgarstyret, elevers individuella inflytande och rättigheter, lärarnas professionella ansvar 

samt lärarnas fackliga inflytande.  

 

När man talar om förändrade utbildningsmål brukar dessa delas in i tre typer. Kunskaper som 

innefattar de mentala strukturer som individen själv skapar genom aktivt arbete. Att ha goda 

kunskaper innebär att använda de strukturer man byggt upp i olika situationer man ställs inför. 

När en lärare bedömer en elevs kunskap ska han/hon ta hänsyn till begreppsinnehåll, 

samband/helhet, förståelse och intellektuell rörlighet. En viktig roll är även att stimulera 

elevens färdigheter. I och med att man fått ökade kunskaper om färdighetsutveckling har 

skolan fått krav på sig att medvetet träna och utveckla de grundläggande funktionerna vid tal- 

läs- och skrivövningar, även tänkandet räknas till detta. 
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 Den tredje typen är normer som är regler som införlivats i individens beteende i så hög grad 

att de nästan följs utan närmare eftertanke. Dessa handlar om barnets sätt att förhålla sig till 

omvärlden (Dahlgren & Östling Dahlgren, 1992). Normer av det slag; formella normer, 

beskrivs tydligt i läroplaner och går att förmedla genom olika undervisningsmetoder. Däremot 

de informella normerna som finns på en skola är betydligt svårare att hantera. De normer som 

gäller språk, attityder och olika beteenden som förs vidare genom tradition till nya 

generationer av elever. Då skolan är en dynamisk och föränderlig miljö så har dessa normer 

en tendens att förändras och utvecklas t.ex. till mobbing. Dessa normer förmedlas genom 

olika kanaler mellan eleverna såsom gruppåverkan, elevens rädsla för utanförskap o.d.   

 

Reformmålet förändrade arbetssätt skulle kunna översättas med att finna bra metoder för 

elevens lärande. Skolan ska förmedla elevaktiva arbetssätt. Eleven ska själv få fundera över 

samband och begrepp, studera, iaktta, anta och sedan prova dessa antaganden för att på så sätt 

få en ökad förståelse. Dahlgren & Östling Dahlgren (1992) menar att detta arbetssätt kräver 

längre sammanhängande arbetspass och ofta en större samordning av ämnesexperters insatser. 

 

Ytterligare aspekter på dessa reformmål diskuteras av Ingrid Carlgren och Ference Marton 

(2000). De beskriver att en följd av dessa är att lärarna, på ett helt annat sätt än tidigare, måste 

utveckla ett tänkande om vad det är som eleverna måste utveckla, d.v.s. vad man ska 

åstadkomma. Till detta kommer en förväntan om att göra eleverna delaktiga i detta tänkande. 

Lärararbetet idag, innefattar även att planera formerna för verksamhetens utseende, inte bara 

som tidigare för undervisningen, vilket innebär ett förändrat tankesätt som ställer helt nya 

krav på lärarnas yrkesroll.  

 

Läraryrket innefattar ett flertal olika roller, professioner. Steffan Lind (2000) anser att det 

endast är delvis möjligt att kategorisera läraryrket som en profession. En lärares kunskap är av  

annan karaktär än strikt, abstrakt, systematisk och teoretisk natur. Lind (2000) hänvisar i sin 

doktorsavhandling till Lortie, 1975 och Carlgren, 1994. De är två av flera forskare som 

betonar att en lärares arbete kännetecknas av en tyst, oformulerad och ofta situationsbunden 

förtrogenhetskunskap. Den direkta ämneskunskapen blir då bara en del av de kunskaper som 

en lärare besitter och det är viktigt att tillgodose fortbildningsbehovet av alla dessa delar.  

 

En stor uppgift för varje lärare är det som går under beteckningen elevvård. Elevvården i 

skolan ska ha den enskilde elevens behov och intressen i centrum. Det handlar om att eleverna 
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ska må bra i skolan och även om det är rektor som bär det yttersta ansvaret i dessa frågor så 

faller en stor del av detta ansvar på läraren (Dahlgren & Östling Dahlgren, 1992).  

 

Kraven på lärare har ökat och förändrats under åren. Deras arbetsmiljö har i takt med det 

ökade ansvaret även blivit mer otrygg. Richardsson (1999) kallar den svenska skolan för 

”fattig och vilsen”. Han menar, att effekten av otydliga direktiv ger en alltför tung 

arbetsbörda åt läraren som förväntas att ”hålla ordning” i klassen samtidigt som de ska uppnå 

de mål som tidigare beskrivits.  

 

Artiklar och polisanmälningar visar att skolan inte är den trygga plats man önskar sig (Nenzén 

1998). En lärares arbetsdag är full av konflikter som måste lösas, ofta med kort betänketid. 

Agerandet och gränserna vid konfliktsituationer i skolan tycks variera från lärare till lärare 

och från skola till skola. En lärare fattar dagligen hundratals beslut inför sin klass. I många 

fall uppstår det i och med dessa beslut etiska konflikter d.v.s. att läraren ibland tvingas välja 

mellan två onda ting. I en studie ”Etik och praktik i läraryrket” visar Gunnel Colnerud (1995) 

att det saknas gemensamma normer för hur detta ska hanteras och därför handlar många lärare 

utifrån sina privata etiska regler. Colnerud menar att detta är ett stort problem för lärarna 

vilket leder till att de känner sig otrygga och osäkra i sin yrkesroll och på hur de ska hantera 

olika typer av konflikter, då de i många fall upplever sig vara personligt ansvariga för 

besluten de fattar. Detta måste diskuteras på varje skola för att skolans personal tillsammans 

ska kunna upprätta någon typ av normer för en lärares agerande i olika situationer. 

 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har antagit yrkesetiska principer för att vägleda och 

stötta lärarna i deras yrkesroll. Dessa principer beskriver att läraren i sin yrkesutövning 

förbinder sig att: 

• ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och skapa 

goda betingelser för varje elevs lärande, utveckling och förmåga att utveckla kritiskt 

tänkande 

• alltid bemöta eleverna med respekt för deras person och integritet samt skydda varje 

individ mot skada, kränkning och trakasserier 

• inte diskriminera med avseende på kön, sexuell identitet, etnisk, politisk, och religiös 

tillhörighet eller social och kulturell bakgrund, inte heller på förmåga eller prestation 
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• stödja elevers rätt till inflytande över sin utbildning och stärka deras ansvarstagande 

för sina studier 

• vid utvärdering, bedömning och betygsättning vara saklig och rättvis och därvid 

motstå otillbörlig påverkan 

• verka för att upprätthålla förtroendefulla relationer med eleverna och med deras 

föräldrar/vårdnadshavare samt vara lyhörda för deras synpunkter 

• vara varsam med information om eleverna och ej vidarebefordra information som 

mottagits i tjänsten om det inte är nödvändigt för elevens bästa 

(Lärarförbundet & Lärarnas Riksförbund 2002) 

 

 

Skolans styrdokument 

 

Läroplanen är ett viktigt styrdokument för skolan och för läraren. Dess största uppgift är att 

garantera kvalitén på skolans arbete. En läroplans syftning går dock långt utöver det 

vardagspedagogiska. Sixten Marklund (1987) menar att den, i allra högsta grad, berör frågor 

även utanför klassrummet; ideologiska, sociala och kulturella. Läroplanen kan beskrivas som 

en faktor som både är orsak till och ett resultat av den sociala och kulturella 

samhällsstrukturen i det samhälle som skolan är en del av.  

 

Den första folkskolan hade ingen läroplan. Det fanns istället givna mål och ämnen för 

verksamheten som klargjordes i folkskolestadgarna år 1842 och 1882. Skolans mål var i stort 

sett att förbereda eleverna inför konfirmationsundervisningen, till skillnad från dagens 

läroplaner där utgångspunkten för de centrala frågorna är individens och samhällets 

utveckling. En läroplan idag innehåller i korthet: mål och riktlinjer, allmänna och 

ämnesspecifika anvisningar samt tim- och kursplaner. Dessa utgör ramar för lärares och 

skolledningens arbete och inriktar sig i huvudsak på resultatet och målet. Det omnämns inte 

direkt vilka arbetsformer som är att rekommendera för att nå detta mål, eller definierar vad 

målen står för. Marklund (1987) tycker att en av svårigheterna med att tolka läroplanen är att 

den numer ofta har kommit att lägga tyngdpunkten på målfrågorna, istället för på hur dessa 

ska uppnås. 
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Lgr 69 börjar med Skollagens första paragraf: ”Den genom samhällets försorg bedrivna 

undervisningen av barn och ungdomar har till syfte att meddela eleverna kunskaper och öva 

deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmoniska 

människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar” (Lgr 69, s.10). 

  

Lgr 80 vidareutvecklar detta med att ”Läroplanen speglar demokratisk samhällssyn och 

människosyn: människan är aktiv, skapande, kan och måste ta ansvar och söka kunskap för 

att i samverkan med andra förstå och förbättra sina egna och sina medmänniskors 

livsvillkor” (Lgr 80, s 13).  

 

Lpo 94 beskriver att ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på…Skolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo 94, s. 5). 

  

Marklund (1987) ställer frågorna; vad är en demokratisk skola, hur bör den organiseras, vad 

är essensen i jämlikhetsmålet, vem bestämmer om detta o.s.v. Han beskriver vidare att 

läroplansformuleringarna kräver en tolkning i form av tilläggsbestämmelser samtidigt som de 

medger olika slags tolkningar. Reglerna för hur arbetet ska tillgå inom dessa ramar lämnas 

vidare för tolkning i flera led. Som man kan utläsa av läroplaner och regler för skolans 

styrning så faller det i sista hand på lärarens och lärargruppens ansvar att tolka genom t.ex. val 

av läromedel, arbetsmetoder och utvärderingsformer. Per Dalin (1994) diskuterar läroplanens 

utformning och hur den ska forma en skolas arbete och utveckling. Han menar att det är 

viktigt att fastställa de grundläggande värderingarna. ”Alla skolor bör utveckla en väl 

underbyggd läroplan, ett arbete som bör vara ett gemensamt åliggande för skolans ledning, 

för lärarna och för skolledning”(a.a.s. 167).  

 

Man har under flera decennier arbetat med att utveckla läroplanernas innehåll men det har 

visat sig vara svårt att få dem heltäckande. Den obligatoriska skolans reformering under 1960-

talet berörde nästan uteslutande frågor rörande organisation och läroplan. Som en effekt av 

detta hamnade frågorna om arbetsformer och metodik i bakgrunden. Richardsson (1999) 

diskuterar svårigheterna för lärare i och med avsaknaden av riktlinjer för hur man skulle agera 

i frågor som berör t.ex. barn med speciella svårigheter som av någon anledning inte kunde 

fungera inom ramen för den traditionella undervisningen. I dessa fall var det upp till varje 
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enskild lärare att göra bedömningar och agera därefter. Många lärare upplevde situationen 

under denna tid problematisk med bristande disciplin och efterfrågade medel för att kunna 

utforma en trygg miljö som främjar lärandet. Resultatet blev en rad motioner från lärarnas 

olika fackförbund där det krävdes åtgärder för detta. 

 

Dalin (1994) anser att just detta är ett av huvudproblemen i en lärares arbete idag; bristen på 

uppmärksamhet hos eleverna då förmågan till fokusering är en förutsättning för att eleven ska 

kunna använda sina resurser optimalt. 

 

Som ett resultat av de fackliga organisationernas påtryckningar så tillsattes år 1970 en 

utredning, den s.k. SIA-utredningen vars uppgift var att föreslå åtgärder för skolan inre arbete. 

Denna utredning behandlade dock uteslutande problemet med elever som hade speciella 

svårigheter att följa med i undervisningen vilket gjorde att disciplinproblemet kom att skjutas 

undan. ”Skolan bör i sin undervisning vara anpassad till olika begåvningstyper utan att för 

den skull ge avkall på kravet, att eleverna ska ges en gemensam kunskaps- och referensram” 

(Richardsson 1999, s. 119).  

 

Omfattningen av specialundervisningen ökade i och med detta kraftigt, men det fanns endast 

ett fåtal lärare som hade särskild utbildning för detta. Denna specialundervisning kom med 

tiden att ersättas av specialpedagogiska insatser. Dessa äventyrades dock i stor utsträckning 

under 1990-talet då skolans ekonomiska resurser minskade avsevärt, vilket ledde till en 

successiv avveckling av speciallärartjänsterna. Trots detta stod kravet på individanpassad 

undervisning kvar oförändrat. Detta innebär i praktiken att en stor del av specialundervisning 

får skötas av lärare utan speciell kompetens samt att denna ”specialundervisning” äger rum i 

klassrummet inom den övriga klassens ramar (Richardsson 1999). Det skapar problem för 

läraren som ändå förväntas följa direktiven i läroplanen: ”…undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov…Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo 94, s. 6). 

 

De första direktiven om att undervisningen skulle bli mer elevanpassad, verklighetsanknuten 

och att eleverna skulle ges ett mer undersökande arbetssätt kom som ett resultat av en 

granskning av Lgr 69. Detta trädde i kraft 1980. Undervisningen skulle anpassas ytterligare 

till respektive individ där man följer varje elevs färdighetsutveckling. I och med Lgr 80 

minskades timmarna för elevernas ”fria val” och ersattes av ren kunskapsteori, främst 
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undervisning i svenska. Man brottades fortfarande med differentieringsfrågan; hur man 

effektivt skulle förhindra gruppering av eleverna. Denna kom under 1970-talet att reflekteras 

främst i skolk och störande uppträdande (Richardsson 1999).  

 

År 1994 kom nästa läroplan. Den gav ramar över hur verksamheten skulle fungera, vilka mål 

som skulle nås, men fortfarande inget om hur detta ska genomföras. Den anger två typer av 

mål; mål att arbeta mot och sträva efter, samt mål vilka skolan har ett ansvar för att ge alla 

elever möjligheter att nå – de utgör utbildningens krav (Richardsson 1999). 

 

En stor förändring, ur både elev- och lärarperspektiv under 1990-talet, är övergången till det 

nya betygssystemet. Tidigare var elever med 1:a i betyg ”godkända”, men dagens 

motsvarighet till betyget 1:a torde vara ett IG vilket innebär att eleven inte är ”godkänd” och 

följaktligen inte uppnått de mål som föreskrivs i läroplanen. Konsekvenserna av detta har 

visat sig vara allvarliga, inte minst när specialundervisningen har minskat; som en effekt av 

bristande resurser. Den individanpassade undervisningen, baserad på elevens egen 

inlärningstakt, har gjort att uppflyttning till högre klasser sker trots att alla elever inte har den 

kompetens som krävs. Richardsson (1999) beskriver hur elever tidigare kunde få gå om en 

årskurs för att kompensera kunskapsbrister. Trots att uppfattningarna om skolans 

kunskapsresultat är starkt delade råder enighet om att prestationsskillnaderna mellan eleverna 

är stora och att alltför många saknar färdigheter i många delar. 

 

 

Skolan – en miljö att lära i 

 

Skolans roll i samhället är att förmedla kunskap, normer och den värdegrund som samhället 

vilar på. Miljön ska främja lärandet så att det känns meningsfullt för individen. Torsten 

Madsén (1994) menar att en förutsättning för detta är en grundsyn som innefattar det 

livslånga lärandet. Han betonar att detta lärande i första hand måste gälla lärarna. Enda sättet 

att utveckla skolans verksamhet är att ge lärarna bättre förutsättningar till kompetenshöjning. 

Det ställs, som tidigare beskrivits, en rad olika krav på en lärare. Krav som ständigt förnyas i 

takt med samhällsutvecklingen.  
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Då både kraven och resurserna för att uppfylla dessa till stor del ligger utanför lärarens 

kontroll så handlar detta i grund och botten om ”ett grundläggande skifte i synen på 

skolutveckling, något som rimligtvis måste få konsekvenser även för hur vi tänker om lärares 

kompetensutveckling” (a.a.s.22).  

 

Skolan, som organisation, genomgick stora förändringar i och med decentraliseringen. 

Madsen (1994) betonar vikten av att skolorna måste omvandlas från reaktiva organisationer 

till aktiva. Med detta menar han att skolorna i första hand inte svarar på yttre signaler utan 

arbetar aktivt inifrån med att utveckla den egna verksamheten. Den måste fungera som en 

lärande arbetsorganisation. Det handlar lika mycket om att ”leva upp” till kraven på 

självutveckling som att fylla en uppgift i ett föränderligt samhälle. 

 

En av svårigheterna i att uppnå en fungerande lärande organisation i skolmiljö är att lärare 

ofta är ensamarbetande. Erfarenheter visar att arbetsgruppen är central för utveckling dels av 

individens lärande, dels av gruppens gemensamma kunskapsbank. Ett sätt att kunna omsätta 

detta till skolans värld är arbete i arbetslag. Dessa arbetslag bör bestå av individer med 

skiftande kompetens för att få dynamik i problemlösandet. Där kan lärare tillsammans lösa 

uppgifter av varierande slag t.ex. inom förändrings- och utvecklingsarbete. Det är sedan 

viktigt att skolledning och arbetslag skapar resurser och former för utvärdering och reflektion. 

I detta arbete är det en förutsättning att lärarna är medvetna om vilket ”utrymme” de har till 

sitt förfogande, t.ex. frihetsgrad, handlingsutrymme och beslutsbefogenheter. Om dessa 

tydliggörs så främjas lärandet i arbetsmiljön genom att lärarna ges en ökad trygghet i sin 

yrkesroll (Madsén 1994).  

 

Ett annat perspektiv, att belysa fenomenet lärande organisation, är att studera lärarnas 

yrkesspråk. En svårighet som förekommer inom många ensamarbetande yrkesgrupper är 

bristen på ett gemensamt yrkesspråk; metaspråk. Med metaspråk kan man lättare distansera 

sig från praktiken då detta bygger på teorier och modeller av verksamheten. Detta är en 

förutsättning för att man systematiskt ska kunna granska relationen mellan mål, metoder och 

resultat. I annat fall kan det vara svårt att skilja sina egna intentioner från sitt eget handlande 

(Madsen, 1994).  

 

I sin forskning visar Colnerud & Granström (1993) att lärare till stor del saknar ett precist 

yrkesspråk och att de använder sig av ett språkbruk som liknas vid vardagsspråk. Detta skapar 
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svårigheter vid diskussioner och analyser av gemensamma problem. De menar vidare att 

yrkesspråket är en viktig förutsättning för yrkesutvecklingen. Detta yrkesspråk kan endast 

skapas genom samtal och diskussioner om den egna praktiken och Colnerud & Granström 

(1993) betonar vikten av att skapa goda förutsättningar för dessa samtal. Resultatet av deras 

undersökning visar i korthet att tryggheten är viktig för att en lärare ska få mod att söka ny 

kunskap, men att detta inte gynnas av den nu rådande yrkespraktik som i regel är grundad på 

vaga och motsägelsefulla mål. Lärare saknar i stor utsträckning gemensamma begrepp för 

yrkets undervisande, arbetsledande och verksamhetsutvecklande termer, vilka ingår som delar 

av ett gemensamt yrkesspråk. Det krävs att det ges tid och rum för meningsfulla möten där de 

kan utveckla detta språk vilket är en viktig förutsättning för ett meningsfullt lärande. Utanför 

ämneskunskapen är den teoretiska basen för läraryrket för tunn  

(Colnerud & Granström 1993).  

 

Även Carlberg & Marton (2000) menar att ett yrkesspråk är viktigt; ”Att använda språket som 

ett redskap i ett teoretiskt arbete innebär en utvidgning av yrkesverksamheten” (a.a.s. 83). De 

menar att då det är lärarnas professionella kunskapsbas som förväntas utgöra grunden till 

skolutveckling så är det en förutsättning att lärarnas praktikgrundande kunskaper formuleras 

och konceptualiseras i större utsträckning än tidigare. En lärare måste utveckla ett tänkande 

och ett språk som ett redskap i det lokala läroplansarbetet.  

 

 

Lärares utbildning och fortbildning 

 

Lärarutbildningen utgör en strategisk faktor i skolans reformering. De stora reformerna under 

1960-talet medförde krav på en förändrad och förnyad lärarutbildning. 1968 började detta 

med att omvandla vissa folkseminarier till lärarhögskolor. De sociala sidorna kom att betonas 

starkare. Det har dock varit svårt att genomföra förändringar inom lärarkårens struktur som 

helhet. Dessa problem har funnits sedan 1960-talet och man har arbetat med att försöka 

åstadkomma en bättre samordning mellan de olika lärarutbildningarna samt med att anpassa 

utbildningen till de mångskiftande arbetsuppgifter som förekommer inom skolans verksamhet 

(Richardsson 1999).  
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1974 presenterade en parlamentarisk utredningskommitté, Lärarutbildningskommittén  

(LUT 74), en ny modell för lärarutbildningen och utifrån en analys av skolans framtida 

utveckling sammanställdes följande riktlinjer; 

• lärarens medansvar för elevens personliga utveckling ökar, 

• lärarens roll är mer stödjande och stimulerande än direkt kunskapsförmedlande, 

• eleven ska själv söka kunskap, analysera, fatta beslut och påverka, 

• samarbetet över stadie- och ämnesgränser, över elev- och personalgränser inom 

skolan samt 

• vidgade kontaktytor mot det egna samhället och andra länder. 

  

Detta förutsätter en ständig utveckling av skolan och lärarrollen samt ett vidgat utrymme för 

lärares fortbildning som ett led i skolans verksamhetsutveckling. Lärarna ska ges möjlighet till 

att kontinuerligt uppdatera och komplettera sin utbildning (Richardsson 1999).  

 

En central fråga inom lärarutbildningen har gällt graden av specialisering av grundskolelärare. 

Man gav även i denna modell förslag på att ersätta låg- mellan- och högstadielärare med en 

bredare behörighet. Ämneskunskapen skulle indelas i block; samhällsorienterande och 

naturorienterade ämnen samt främmande språk. Svenska och matematik borde ingå i all 

lärarutbildning. Detta förslag låg under många år innan det behandlades och först år 1987 

förändrades lärarnas utbildning. Samma år gjordes även en kompletteringsreform som 

innehöll beslut om fortbildning för lärare. Denna framstår som än viktigare efter den allmänna 

avregleringen och decentraliseringen av skolan (Richardsson 1999).  

 

Hösten 2001 startade den nya lärarutbildningen. Den består av tre utbildningsområden som är 

integrerade med varandra och leder till en ny lärarexamen som ersätter de tidigare åtta. Den 

innehåller även 10 p praktik då detta anses vara ett värdefullt inslag i utbildningen. 

  

”Lärare förväntas ha både teoretiska och praktiska kunskaper och behöver därför en 

växelverkan i lärarutbildningen mellan dessa inslag. Denna växelverkan kan nås genom att 

utbildningens teoristudier tar sin utgångspunkt i den beprövade erfarenheten samtidigt som 

den verksamhetsförlagda utbildningen förankras i teori och forskning. Därför anser 

regeringen att det är av stor vikt att delar av utbildningen är verksamhetsförlagd” (Prop. 

1999/2000; 135, s. 17).   
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Då utbildningen är nystartad finns emellertid ingen utvärdering av den och det är i detta skede 

omöjligt att bedöma effekterna av den förändrade utbildningsformen.  

 

Kompetensutveckling eller fortbildning är ett av fyra krav som fastställts i skollagens  

2 kap 1-8 §§ (Skolverket 1997). Där står: ”Varje kommun och landsting skall se till att 

fortbildning ordnas för den personal som har hand om utbildningen. Kommuner och 

landsting skall vinnlägga sig om en planering av personalens fortbildning” (a.a.s. 10). 

 

En lärare har ett viktigt uppdrag i samhället; att ansvara för nästa generations grundläggande 

utbildning och fostran. För att kunna leva upp till dessa krav så krävs att varje lärare får en 

kontinuerlig uppdatering av sin utbildning. Richardsson (1999) nämner att en lärare kan vara 

yrkesverksam i upp till 40 år. Det räcker med att titta på hur eleverna förändrats idag 

gentemot hur en elev var för 40 år sedan för att förstå vikten av att förändra 

undervisningsformer m.m. i takt med detta. Även samhället hinner förändras avsevärt under 

en 40-årsperiod. Fortbildning och kompetensutveckling är nödvändiga verktyg för att förse 

läraren med den kunskap som behövs för att möta var tids elevs behov: ”Läraryrket bygger 

på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på alla sätt använda sitt 

yrkeskunnande till att höja kvalitén i sin yrkesutövning och stärka sin professionalism i 

vetskap om att kvalitén i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 

samhällsmedborgarna” (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund 2002).  

 

Det ställs krav på fortutbildning och vikten av detta påpekas. Men vad innebär detta för en 

lärare? Hur ser lärare på kompetensutveckling? Är detta ett användbart redskap för att möta 

kraven i yrkesrollen? Dessa frågor diskuteras av Madsén (1994). Han har baserat sina 

slutsatser och analyser på personlig bakgrund, då han varit verksam inom högskola med 

fortbildning för lärare i nära 10 år. Under denna tid växte hans tvivel på värdet av studiedagar. 

Han menar att studiedagarna var av en sådan karaktär att de upplevdes som ett isolerat avbrott 

i den löpande verksamheten och att detta gjorde att lärare mer eller mindre kände sig tvungna 

att delta i något de inte fann något som helst intresse i. Det faktum att de inte heller var 

delaktiga i planeringen av studiedagarnas innehåll gjorde att det verkade som om innehållet 

ofta ”riktades fel”.  

 

Madsén (1994) beskriver vidare att han många gånger upplevde att lärare hade förutfattad 

mening om innehållet i t.ex. en föreläsning och valde att rätta skrivningar under tiden i stället 
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för att engagera sig och lyssna. Frågan han ställer sig är varför det är på detta viset och han 

tror själv att den normativa styrningen som präglar skolpolitiken under lång tid är en 

avgörande orsak. Eftersom staten tidigare styrt skolan in i minsta detalj, både skolans mål och 

lärarnas arbetssätt, så har studiedagar och fortbildning fått prägeln av att vara en sorts 

”påtvingad indoktrinering”. Detta, menar Madsén, lever i stor utsträckning kvar och det är en 

av de viktigaste poängerna i decentraliseringen att bryta detta. Vi kan inte förvänta oss att 

lärarna ska ta ansvar för sin egen fortbildning om de inte blir behandlade med ansvar och 

respekt. Nu när decentraliseringen är ett faktum så är det en förutsättning att lärare själva tar 

mer ansvar för sin kompetensutveckling. En avgörande fråga i detta blir i vilken utsträckning 

fortbildningen kan ge lärarna nya perspektiv på det egna arbetet, då det till stor del handlar om 

en ”positiv indoktrinering” d.v.s. att ett budskap förmedlas som stimulerar individen till en 

positiv utveckling. 

 

En viktig ingrediens inom lärarutbildningen är hur läraren effektivt ska hantera misslyckanden 

och att förberedas på hur dessa kan uppfattas av omvärlden; elever, föräldrar, media o.d. Kurt 

Liljequist (1999) menar ”att arbeta i skolan innebär att tvingas lära sig tillkortakommandets 

läxa, att gång efter annan få erfara att även de bästa föresatser kan bli något annat än vad 

som angetts…Vad utomstående kanske inte riktigt förstår är hur svårt det är att vara lärare i 

en tid som inte vill kännas vid andra auktoriteter än de hjältar och antihjältar som mediernas 

kändisvärld tillhandahåller…” (a.a.s.265). Liljequist tycker att mycket av den kritik som 

under åren borde ha riktats mot skolorna och inte minst skolpolitiken, istället har haft en 

tendens att riktas rakt mot de lärare som varit verksamma under denna tid; ett angrepp mot 

lärarkåren. Kritiken mot skolorna borde riktas mer åt det strukturella och organisatoriska än i 

form av personliga misslyckanden för att kunna bearbetas då skolan, som system, skapar 

ohälsa. Detta skulle kunna eliminera många problem i dagen skolor, eller i alla fall göra det 

lättare att bearbeta dem. Här är även en definition av lärarens yrkesroll ett medel för läraren, 

då kritiken ofta kan upplevas personlig. Det är viktigt att dra gränser mellan yrkesmänniskan 

och den privata människan. 
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Konklusion 

 

”Läraryrket bygger på samhällets tillit och fordrar ett stort yrkesansvar. Lärare ska på alla 

sätt använda sitt yrkeskunnande till att höja kvalitén i sin yrkesutövning och stärka sin 

professionalism i vetskap om att kvalitén i yrkesutövningen direkt inverkar på samhället och 

samhällsmedborgarna”. 

 

Så skriver Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (2002) i foldern ”Lärares yrkesetik – 

Eleven alltid i centrum”.  

 

Skolans miljö är föränderlig och dynamisk. Den formas av samhällets olika utvecklingsfaser 

och normer och påverkar i sin tur samhällets struktur och tänkande. Man kan säga att det 

uppstår en växelverkande utveckling mellan de båda. Det är dagens elever som är 

morgondagens beslutsfattare och det är deras fostran och kunskap som kommer att prägla den 

kommande samhällsutvecklingen. Detta skulle kunna liknas vid en kedjereaktion där dagens 

elever formar morgondagens samhälle, som i sin tur formar nästa generations elever som 

kommer att forma samhället o.s.v. Om denna kedjereaktion utfaller i en negativ trend kan 

detta få katastrofala följder för vår framtida samhällsutveckling och inte minst 

samhällsekonomi. 

 

Läroplanen beskriver att skolan ska förmedla en demokratisk samhällssyn och människosyn 

samt utveckla varje individs förmågor och främja elevernas utveckling till harmoniska och 

ansvarskännande människor. I detta arbete har läraren en nyckelposition. Läraryrket består av 

en mängd olika roller. Det man kanske i första hand förknippar med lärarens yrkesroll är det 

som beskrivs i läroplanen; ämnesundervisning, fostran och förmedling av samhällets 

värdegrund, men läraryrket har med tiden blivit mer komplext än så. Då lärarrollen idag 

kännetecknas av en sorts förtrogenhetskunskap som går utöver den direkta ämneskunskapen 

betonas vikten av att tillgodose fortbildningsbehovet även i de delar som inte innefattar 

ämneskunskap. En lärares yrkesroll kan rent generellt indelas i två grupper, en som innefattar 

kunskapsförmedling och en som innefattar fostran. 
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En lärare, av idag, ska vara så bekant med målen i läroplanen att dessa kan förvandlas till 

lektioner och att dessa lektioner utformas på ett självständigt sätt; anpassade efter varje elevs 

behov och förutsättningar. 

En lärare, av idag, ska ha förmågan att urskilja vilka elever i gruppen som är i behov av 

specialundervisning och till stor del själv bedriva denna undervisningsform inom klassens 

ramar. Detta får inte ske på bekostnad av övriga elevers lärande utan varje elevs färdigheter 

ska utvecklas och varje individ ska få den stimulans som behövs för att prestera sitt bästa. 

En lärare, av idag, ska förmedla elevaktiva arbetssätt. Läraren ska fungera som handledare i 

elevens kunskapssökande.  

En lärare, av idag, ska fostra elever till ansvarskännande individer och förmedla en 

demokratisk samhälls- och människosyn. Detta innebär bl.a. att en lärare ska urskilja om 

elever behandlas kränkande av sina klasskamrater eller på annat sätt utsätts för 

integritetskränkande handlingar och om så är fallet, förhindra att detta fortsätter. Till detta hör 

även att förebygga beteenden som på sikt kan leda till mobbning m.m. 

En lärare, av idag, ingår i ett arbetslag, ett kollektiv. Varje elev möter flera vuxna i skolan 

och det är viktigt att de vuxnas insatser samordnas då de har ett gemensamt ansvar för skolans 

målinriktade arbete.  

En lärare, av idag, ska hålla de yrkesetiska principerna levande genom att diskutera och 

bearbeta yrkesetiska ställningstaganden i arbetet. 

En lärare, av idag, ska ansvara för sin kompetensutveckling under de förutsättningar som ges 

inom respektive skola och att denna kompetensutveckling bidrar till att de, dels bedriver en 

god undervisning, dels följer yrkesområdets och samhällets utveckling. 
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Syfte och frågeställning 

 

Lärarrollen har förändrats kraftigt under senare decennier och förändras fortfarande. I och 

med decentraliseringen och kommunaliseringen har lärare fått ett allt större ansvar för både 

undervisningens utformning, elevens lärande, förmedlande av samhälleliga värdegrunder och 

skolans utveckling. Även situationen i skolorna har förändrats inte minst med tanke på den 

ekonomiska krisen i början av 1990-talet som kom att slå hårt mot skolornas 

utvecklingsmöjligheter och möjlighet till måluppfyllelse.    

 

Syftet med studien är att få en beskrivning av lärarrollen ur ett skolperspektiv, inom 

grundskolan årskurs 4-9, och vad den innehåller idag samt vilka förutsättningar som krävs för 

att möta kraven i yrkesrollen. Studien vänder sig till tre olika grupper; rektor, lärare och 

lärares fackliga organisation med följande frågeställning: 

  

• Hur beskrivs lärarnas yrkesroll?  

• Vilka delar är centrala?  

• Vilka faktorer påverkar yrkesrollens utseende?  

• Vilka förutsättningar krävs för att möta kraven i yrkesrollen?  

• Vilka resurser finns respektive saknas?  
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Metod 
 

Studien är kvalitativ med en hermeneutisk ansats. Den avser att beskriva grundskolelärares 

yrkesroll, samt de förutsättningar som är nödvändiga för att en lärare ska kunna möta kraven 

som formuleras i yrkesrollen. Syftet är att belysa frågeställningen ur ett skolperspektiv och 

undersökningen vänder sig därför till följande tre grupper verksamma inom eller med nära 

anknytning till skolan; rektor, lärare och lärares fackliga organisation, i detta fall 

Lärarförbundet i X kommun.  

 

 

Urval 

 

Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval. Detta urval är gjort utifrån befintliga 

resursförutsättningar, såsom t.ex. tillgänglighet och intresse. Undersökningen genomförs på 

en och samma skola.  

 

 

Undersökningsmetoder och genomförande 

 

Datainsamlingen är standardiserad. Utifrån syfte och förutsättningar används tre olika 

metoder: individuella intervjuer, enkät och fokusgruppintervju.  

 

 

Rektor 

 

För att studera frågeställningen ur rektors perspektiv användes individuell intervju, enligt den 

form Trost (1997) definierar som ostrukturerad kvalitativ intervju. Intervjufrågorna är 

utformade för att till stor del besvaras i berättande form. Intervjun genomfördes i skolans 

lokaler och dokumenterades med hjälp av ljudband. 
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Lärare 

 

För att studera frågeställningen ur ett lärarperspektiv genomfördes två undersökningar; en 

fokusgruppsintervju och en enkätundersökning riktad till de lärare som ej deltar i 

fokusgruppen.  

 

Fokusgrupp 

 

Fokusgrupp kommer ursprungligen från psykologins gruppterapi och tanken att individer som 

har samma problem blir mer benägna att diskutera med varandra. Istället för, som i t.ex. 

individuella intervjuer, enbart kommunikation mellan forskare och intervjuperson blir det en 

diskussion mellan likasinnade. Skillnaden på om en människa eller många människor 

diskuterar ett ämne är markant. Syftet med denna studie är inte att belysa varje individs åsikt 

och få ett djup (som man eftersträvar i en individuell intervju), utan snarare att skapa en miljö 

som främjar en utvecklande, bred diskussion mellan deltagarna; en social handling, där en 

interaktiv symbolisk process står i centrum. ”Enligt en symbolisk interaktionism skapar och 

återskapar människan kontinuerligt och kreativt sitt själv i kontakt med andra; ja detta själv 

är till syvende och sidst en process” (Alvesson, Sköldberg 1994, s. 68). Denna situation, med 

ömsesidig påverkan och grupptryck liknar mer det sätt människor normalt bildar sina åsikter. 

Fokusgrupp är även en lämplig metod, som Viktoria Wibeck (2000) menar, när syftet för 

undersökningen ligger i att studera gemensamma, kulturellt förankrade föreställningar och 

attityder. 

 

Formen av fokusgruppsintervjun kan benämnas som halvstrukturerad. Denna definieras som 

en blandning av de båda fokusgruppsformerna som Wibeck (2000) beskriver, när hon talar 

om strukturerad; där moderatorn styr diskussionen med frågor och ostrukturerad; där 

moderatorn till stor del sitter passiv efter att ha tilldelat fokusgruppen ämnet för diskussionen. 

Rent konkret innebär det att fokusgruppen tilldelas fem huvudfrågor att diskutera och berätta 

kring. Under dessa huvudfrågor ligger, synligt för mig men dolt för gruppen, delfrågor. Syftet 

med dessa är att förtydliga huvudfrågorna om detta blir nödvändigt, samt för att hålla 

diskussionen inom det avsedda området.  
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Fokusgruppen utgjordes av sex lärare som anmält sitt intresse till att deltaga i 

undersökningen. Dessa var tre kvinnor och tre män i varierande åldrar som undervisade i olika 

ämnen, både praktiska och teoretiska. Praktiska omständigheter gjorde att tiden för 

fokusgruppsintervjun begränsades till en timma. För att skapa bra förutsättningar för en 

diskussion, trots den knappa tid som avsatts, så skickades frågeställningarna till 

fokusgruppens deltagare i god tid före undersökningen, så att dessa skulle hinna förbereda sig. 

Fokusgruppsintervjun genomfördes i skolans lokaler. Intervjun registrerades med 

ljudupptagning och anteckningar.  

 

Enkät 

 

Fokusgruppsintervjun kompletterades med en enkätundersökning. Detta för att få en bredare 

bild av frågeställningen. Enkäterna utformades på grundval av samma frågeställningar som 

fokusgruppsintervjun vilket innebär att den enbart består av öppna frågor. För att kunna 

påminna dem som inte svarat numrerades enkäterna. 

 

En mindre pilotundersökning genomfördes. Då enkäten endast förmedlades till den 

undersökta skolans lärare, ca 30 st., så utgjordes pilotundersökningen av tre lärare från en 

annan kommun och skola varav två stycken svarade. Resultatet av pilotundersökningen 

föranledde inga förändringar i enkätens frågeställning. 

 

Enkäterna förmedlades till de lärare som ej deltar i fokusgruppen, med hjälp av skolans 

administrativa personal. Tillsammans med enkäten bifogades ett missivbrev som kort 

beskriver undersökningens syfte samt ett frankerat svarskuvert. 

 

 

Facklig organisation 

 

Två fackliga representanter intervjuades individuellt. Dessa intervjuer är utformade likadant 

som för rektor och genomfördes i Lärarförbundets lokaler. Även dessa dokumenterades med 

hjälp av ljudband.  
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Bearbetning 

 

Ljudupptagningarna transkriberades enligt det Wibeck (2000) definierar som ”Nivå II” d.v.s. 

alla identifierbara ordförekomster skrivs ut. 

 

Efter transkriptionen gjordes en narrativ analys, både av fokusgruppsintervjun och av de 

individuella intervjuerna. Genom att studera berättelser kan man få en inblick i hur den 

sociala och fysiska världen gestaltas och upplevs. För att analysera berättelsernas struktur 

följdes en modell av E. Mischler (1997). De indelades i följande delar: kontenta d.v.s. vad 

berättelsen handlar om, introduktion d.v.s. bakgrunden till berättelsen, komplicerande 

handling d.v.s. händelseförloppet med komplikation, avslutning d.v.s. poäng, sensmoral. Den 

sista punkten avslutning utvecklades sedan i tre delar: berättelsepoäng, berättarpoäng samt 

underliggande poäng i enlighet med V. Adelswärd (1990) beskrivning. Det analyserade 

materialet kodades och delades in i grupper/kluster efter givna trender och mönster.  

 

Bortfallet av enkätsvaren var stort, nära 100 %. Utifrån detta drogs slutsatsen att andra 

faktorer, än lärares glömska, påverkat och ingen påminnelse skickades därför ut. Istället 

genomfördes en kompletterande undersökning i form av en kortare telefonintervju med rektor 

på den undersökta skolan för att genom denna utreda orsaker till bortfallet. Resultatet av 

denna redovisas och diskuteras senare i arbetet. 
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Resultat 
 

Resultatet redovisas i två huvudgrupper; ”Lärares yrkesroll” och ”Resurser för att möta 

kraven i yrkesrollen”. De har indelats i undergrupper enligt de kluster som framkommit i 

bearbetningen av materialet. Under dessa beskrivs respondenternas svar följt av en analys. Då 

bortfallet i enkäten är stort utgår resultatet endast från de individuella intervjuerna och 

fokusgruppsintervjun. Enkätbortfallet diskuteras efter redovisningen av resultatet.  

 

 

Lärares yrkesroll 

 

Lind (2000) beskriver att lärares yrkesroll är svår att definiera bl.a. med anledning av dess 

komplexitet. Resultatet överensstämmer med detta men visar även andra aspekter på varför 

yrkesrollen är så svårdefinierad. Lärarna i studien menar att det är svårt att ange vad 

lärarrollen egentligen innehåller, dels för att den ser olika ut beroende på i vilket kontext den 

finns, dels för att den innehåller så många olika delar:  

 
Det är ju jättesvårt att säga vad som är centralt i lärarrollen. 

 
 …svårt att sätta ord på. Man kan inte säga: Har du det och det 

 så klarar du dig, det är så olika vad som krävs. 

 
 Det är ju så mycket den innehåller. Man gör ju så mycket hela tiden. 

 

Svårigheterna i att formulera och definiera lärares yrkesroll kan även ligga i att den sällan 

eller aldrig diskuteras. En av orsakerna till detta kan vara att den ligger väldigt nära den 

privata människans roll. Lärarförbundets representant (Lfr) i X kommun menar att det är 

mycket viktigt att lärarna aktivt diskuterar sin yrkesroll för att bibehålla professionalismen i 

yrket och för att få en distans till den.  
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Lärarna måste kunna sätta en ram kring yrkesrollen för att kunna definiera vad som ingår och 

vad som ligger utanför: 

 
Jag tycker det är intressant att du pratar just om lärares yrkesroll 

 för jag känner att vi inte är riktigt professionella här när vi tar på 

 oss allt…då måste jag veta att det här är min yrkesroll… 

 

Och där känner jag att vi har problem då för man diskuterar  

aldrig yrkesrollen… det blir ett känsligt ämne. 

 

Lärarrollens kontext formas av, dels nationella, dels lokala faktorer. Dessa faktorer och dess 

innehåll redovisas här, först i text och sedan avslutningsvis i en modell. 

 

Med faktorer av nationell art avses de riktlinjer som står beskrivna i Lpo 94 och skollagen 

samt politiska beslut på riksdag och regeringsnivå. Decentraliseringen och de nya 

reformmålen, som omnämns av Dahlgren & Dahlgren (1992), utgjorde en övergripande 

förändringsfaktor för yrkesrollens utseende. Dessa innebär att läraren inte längre enbart ska 

vara en ”genomförare” av läroplanerna, utan även skapa en miljö för lärande där läroplanens 

mål kan förverkligas. Lärarnas professionella kunskapsbas och gemensamma referensram ska 

utgöra grunden för skolutvecklingen. Blossing (2000) menar att decentraliseringen bidragit till 

att initiativet till skolutveckling i hög grad förlagts till lärarna. Upplösandet av stödstrukturen 

från t.ex. Skolöverstyrelsen har gett lärarna större frihet men också lämnat dem i en situation 

där de behöver hjälp och stöd i andra former. Detta kräver en helt ny typ av professionalism 

och ställer nya krav på yrkesrollen.  

 

Även samhällsförändringar ligger till grund för lärarrollen. Carlgren & Marton (2000) 

diskuterar de krav som ställs på en lärare idag och menar att dessa bestäms av förändringar 

både gällande själva uppdraget samt betingelserna för dess förverkligande. Relationen mellan 

barn och vuxen har förändrats vilket innebär att deras arbete ska bedrivas på ett mer jämställt 

sätt än tidigare. Den pedagogiska handlingen mellan elev och lärare ska idag fungera som ett 

sorts samarbete mellan de båda för att de tillsammans ska kunna utveckla en lärande situation.  

 

Kommunens ekonomi, politiska prioriteringar i kommunen och skolans ekonomi är faktorer 

av mer lokal art som till stor del formar lärares yrkesroll. I nästa steg är det rektors 

prioriteringar och värderingar som påverkar lärarrollen, samt hur samarbetet ser ut mellan 
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rektor och lärarlaget. Lärarrollen varierar också beroende på vilka kollegor som finns 

runtomkring och hur deras arbete fungerar tillsammans, inte minst då lärare numera arbetar i 

arbetslag. Slutligen påverkas yrkesrollen av vilka elever/individer som finns i klassen och hur 

dessa fungerar som grupp.  

 

Ytterligare en avgörande faktor för yrkesrollens utseende är lärarens egna värderingar och 

inre egenskaper, men då studiens syfte är att beskriva lärarnas yrkesroll utifrån ett 

skolperspektiv kommer något psykologiskt perspektiv inte att beröras. 

 

Faktorer som påverkar lärares yrkesroll 
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Elevers lärande 

 

Lärarna i studien har i början svårt att definiera sin yrkesroll men allteftersom fokusgruppens 

diskussioner fortlöper så utvecklas en mängd olika fenomen som rör begreppet lärares 

yrkesroll. De beskriver att en lärares yrkesroll i huvudsak består i att uppnå så bra betingelser 

för inlärning och lärande som möjligt. I samband med den nya läroplanen blev läraren 

ansvarig för elevens lärande på ett helt annat sätt än tidigare. Detta ställer högre krav på 

läraren som måste hitta vägar till varje individs lärande och få eleverna delaktiga i 

inlärningsprocessen: 

 
 Att anpassa till varje elev, det känner väl jag är det största kravet… 

 att varje elev ska nå målen. Att få dem delaktiga. 

 
 …hur man ska få elevernas inneboende kunskapssökande att  

 komma fram. 

 
 …undervisningen måste stimulera olika barn…alla lär ju olika. 

 

Rektor på den undersökta skolan menar att lärare numera ska stimulera eleven till ett eget 

kunskapssökande i motsats till tidigare katederundervisning då eleven var mer passiv: 

 
 Idag talas det mycket mer om pedagogik… hur ska jag få lille Kalle 

 att förstå… det viktiga förr var vad man undervisade, inte hur. 

 

Han/hon menar att det ställer helt andra krav att förmedla individanpassad undervisning. Detta 

handlar till stor del om elevens utveckling samt de individuella behoven och en lärare måste 

utveckla ett nytt tankesätt för att kunna möta varje individ på ”rätt” nivå. Det är viktigt att 

lärare ges tid och medel till att utveckla detta tänkande: 

 
 Det ”rätta tänket” är viktigt och det tar tid att få det. Det måste 

 få växa in, det handlar om ett annat sätt att se.  
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Lfr påpekar att det komplexa i individanpassad undervisning är att kunna matcha varje elevs 

lärande med lärarens pedagogiska kompetens: 

 
 Jag tror det skapar jättefrustration för lärare, alla barn lär ju olika och 

 olika snabbt. Det går inte att lägga sig på något snitt, ”medelgruppen”, utan  
 man måste se till varje individ. 
 
 
Han/hon nämner vidare att det nya betygsystemet, IG-MVG, i kombination med kraven på 

individanpassad undervisning har lett till att lärare fått en betydligt tuffare situation idag:  

 
 IG är ju inte godkänd. Du måste få med dig alla individerna i gruppen.  

 Det tror jag utmanar dig som lärare mycket mer och kräver mer av dig  

 som pedagog, och det tar tid. 
 

Det faktum att skolan under senare år drabbats av stora nedskärningar gör det näst intill 

omöjligt att uppfylla kraven på individanpassad undervisning. Rektor säger: 

 
Plötsligt kom man underfund med att alla barn lär på olika sätt. 

Alltså måste undervisningen stimulera olika barn. När dom tankarna 

  kom igång tyckte jag det var helt rätt…tyvärr kom de tankarna  

 samtidigt som det blev neddragningar vilket gjorde det i stort sett 

  omöjligt  för skolan att följa den nya läroplanen. Det tycker jag 

kändes som ett svek. 

 
En konsekvens som rektor ser av neddragningarna är att detta skapar en segregation, med risk 

för ett nytt klassamhälle. Han/hon upplever att detta är förödande ur ett samhällsperspektiv 

och är osäker på om politikerna verkligen uppmärksammat detta: 

 
Jag ser en tydlig segregation och detta kommer att leda oss in i ett  

nytt klassamhälle. Jag upplever inte att politikerna ser detta problem. 

 

En effekt av neddragningarna, som lärarna ser som allvarlig, är bristen på specialpedagoger. 

De menar att detta ytterligare förstärker kravet på individanpassad undervisning då det är 

lärarens ansvar att se till att alla elever når målen med undervisningen. En lärare måste i god 

tid analysera vilka elever som uppvisar svårigheter att nå målen och utforma en 

handlingsplan, ensam, tillsammans med arbetslaget eller med hjälp av specialpedagog. Denna 

handlingsplan ska följas av den ordinarie läraren som i många fall själv förväntas bedriva de 
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specialpedagogiska undervisningsformerna inom ramen för den ordinarie klassens 

undervisning i klassrummet: 

 
 Specialpedagogen hjälper mig, men det är inte så att hon tar 

 eleven och går iväg utan det är ändå i gruppen som det måste 

 lösas. 

 

När alla speciallärare skulle bort då fick man en ASP, Allmän speciallärarkompetens,  

eller nåt sånt där. Jag kände mig inte mycket rikare efteråt. Jag kan definitivt inte 

ta några timmar som en special-lärare. 

 

Det är så det ser ut. Vi går in och fuskar som speciallärare. Det kräver 

ju väldigt mycket. Jag har ingen utbildning men jag är inne och  

fuskar med det. Det känns ju inte rätt mot barnen men det är enda 

alternativet för att hjälpa. 

 

…att när man kommer på morgonen så finns alla personer där som 

 behövs…skolsyster och andra…och jag har en grupp jag kan hantera. 

 Då är det drömmen… då kanske man även kan hinna nå dem som ligger 

långt fram…och inte bara hålla det flytande. 

 

Lärarna upplever att det tar mycket tid och energi att hjälpa dem som behöver extra stöd och 

att de elever som inte kräver lika mycket inte får den uppmärksamhet de behöver. De menar 

att de som ligger bra till i skolan skulle behöva få mycket mer stimulans och stöd för att 

kunna utvecklas, något som i dagsläget i stort sett är omöjligt. Att anpassa undervisningen till 

varje individ innebär rent konkret, för lärare vid den undersökta skolan, att försöka få alla 

elever att nå målen och bli godkända; att som de själva beskriver ”hålla det flytande”.  

 

 

Analys 
 

Skolan ska ge alla elever en god start utifrån deras individuella förutsättningar. Lpo 94 

formulerar att ”… undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Lpo 94 s. 6). De reformmål som ligger till grund för Lpo 94 utgör en övergripande 

förändringsfaktor i lärares yrkesroll beträffande elevens lärande. Detta innebär att arbetssätten 
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i klassen ska anpassas efter varje individs utgångsläge. Resultatet visat att lärarna ser stora 

problem i detta med anledning av de stora neddragningar som drabbat skolan.  

 

Efter SIA-utredningen 1970, vars uppgift var att granska skolans inre arbete, ökade 

specialundervisningen kraftigt i svenska skolor. Denna ersattes senare med special-

pedagogiska insatser. Undervisningen skulle i och med detta bli mer anpassad till varje 

enskild individ och detta kan sägas ligga till grund för reformändringarna som sedan 

formulerades i Lpo 94. Det är av yttersta vikt att nämna att denna läroplan utformades under 

1980-talet då den ekonomiska situationen fortfarande var bra och skolorna hade gott om 

resurser. Den ekonomiska krisen under 1990-talet resulterade emellertid i motsatsen. Trots 

förändrade ekonomiska förutsättningar stod kravet om individanpassad undervisning kvar. 

Frågan är hur detta kan hanteras på ett tillfredsställande sätt. Går det att förändra och utveckla 

verksamhetens arbetsformer eller är ekonomin den avgörande faktorn för att kunna 

förverkliga målen i Lpo 94? 

 

Resultatet beskriver att nedskärningar i skolans budget gör att specialpedagogiska insatser till 

stor del måste bedrivas inom ramen för den ordinära undervisningen och av den ordinarie 

läraren. Denne upplever sig inte ha den specialpedagogiska kompetens som krävs, men utför 

ändå dessa uppgifter då alternativ saknas. Det föreligger en risk att de elever som behöver 

extra stöd inte får den stimulans och den hjälp de behöver. Detta kan på sikt resultera i en 

segregation där de ”bättre” eleverna separeras från de ”sämre”.  

 

Dahlgren & Dahlgren (1992) betonar vikten av att styra resurserna dit där de ger bäst 

utdelning för att undvika denna separation, så att alla elever får samma chans att nå målen i 

undervisningen. Studien visar att det finns för lite resurser för att kunna följa Lpo 94 fullt ut 

med individuellt anpassad undervisning och rektor varnar för konsekvenser såsom t.ex. ökad 

segregation och bildandet av ett klassamhälle. Detta diskuterar även Liljequist (1999) när han 

redogör för hur resurserna drogs ned för skolorna samtidigt som kraven ökade.  
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Fostran och elevvård 
 

För att utforma en lärande miljö och skapa lärande situationer krävs att eleverna känner 

trygghet. I detta ligger en av de stora utmaningarna i lärarnas yrkesroll. Lärarna menar att 

detta till stor del är beroende av vilka individer klassen består av samt hur dessa fungerar 

tillsammans som grupp. Grupperna kan variera mycket och lärarna diskuterar hur en del 

klasser hinner med fyra gånger så mycket som andra. Den stora faktor som styr detta är inte 

elevernas intelligens, utan snarare deras uppförande. Lärarna är eniga om att de lägger ned 

mer tid på att förmedla en god fostran, såsom t.ex. grundläggande värderingar och normer, till 

eleverna än på kunskapsförmedling. De upplever sig vara helt oförberedda på hur stor denna 

del är utav den totala kontakten med eleverna: 

 
 Man fick aldrig någon uppfattning om hur stor del fostran är 

 när man gick på utbildningen. 

 
 Fostran har ju en större roll än vad lärandet i ämnet har. Timmarna 

 är ju avsatta för lärandet men den andra biten tär ju mer på dagen. 

 

…att lärares roll egentligen inte är att lära utan att fostra…man hinner 

 ju inte igenom halva planeringen ens idag, mot vad man gjorde för 15 år 

 sedan. 

 
 …ibland får man ju ta andra saker först. Då är det ingen idé att 

 försöka hålla lektion förrän dom är mottagliga. 

 

Lfr menar att proportionerna mellan fostran och ämnesundervisning har förändrats och att 

detta skapar problem för både lärare och elever: 

 
 Det har blivit mycket mer fostran nu. Lärare får gå in och ta traditionella 

 föräldrabitar; sätta ramar, hur man beter sig mot varandra och mycket sådant  

 socialt arbete… 

 
 …finns ingen särskild tid avsatt för detta i läroplanen utan det är 

 bara sånt man måste göra för att det är en förutsättning för att 

 skapa en lärande situation för eleverna. Eleverna måste ju nå målen. 
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Det faktum att klassernas storlek har ökat under senare år samtidigt som viktig kringpersonal 

försvunnit gör inte situationen lättare. Lärarna menar att ett av problemen med fostran är det 

faktum att man inte vet var föräldrarna tar vid. Lärare får agera både mamma och pappa utan 

att egentligen veta så mycket om hur fostran ser ut i respektive elevs hem.  

 

De ställer sig frågor såsom: Var går gränsen? Var ska föräldrarna ta ansvar? Tar alla föräldrar 

vid där? De säger sig ha en mycket större fostrande föräldraroll idag än tidigare. Det handlar 

dock inte om att ersätta en förälder, men de menar att familjesituationen gör att många 

föräldrar, av olika skäl, inte orkar med att ge barnen grundläggande normer och att det då 

faller det på skolans lott att göra detta. Det är en förutsättning för att skapa en miljö som är 

gynnsam för lärande. 

 

Rektor diskuterar hur detta skiljer sig från olika skolor, mycket beroende på i vilken typ av 

område de är belägna. Denna skola ligger i ett ”tungt socialt område” och där är det extra 

viktigt att ”fylla i” de bitar av trygghet som eleverna saknar: 

 
 Elever som är någorlunda trygga i sig själva skapar ju en helt annan situation. 

 

 Vi har många elever här som inte har tryggheten fullt ut… det blir på ett annat sätt 

 att arbeta på en sådan skola.  

 

 Jag tror inte riktigt man kan förstå hur elever kan må. Vi har elever som är utan  

 föräldrar och jag tror inte man kan förstå hur det kan se ut på dagarna.  

 

Han/hon ser att det sociala arbetet lärarna utför på skolan skulle kunna underlättas om det 

funnes bättre förutsättningar för samverkan med andra instanser inom dessa områden. Ofta är 

dessa situationer mycket komplexa och svårhanterliga varför han/hon skulle se mycket 

positivt på ett ökat samarbete med t.ex. socialtjänsten, där det finns människor med utbildning 

och resurser för detta. Som situationen ser ut idag så faller en stor del av detta under lärarens 

ansvar: 

 
Läraren står ju ensam och även om vi lyckas hjälpa ett barn 

 och familjen inte får hjälp så blir det ju inte kraftfullt…vi vill 

 ju barnets bästa. I många fall tar familjeproblematiken över 

 så att det inte blir något kvar till undervisning. 
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En lärares främsta uppgift är således inte att undervisa utan är mer inriktad på socialt arbete 

såsom fostran och elevvård. I och med stora neddragningar inom skolans sektor har en hel del 

viktiga tjänster försvunnit. Lärarna upplever i och med detta att deras yrkesroll har utökats 

med en mängd olika roller som de egentligen inte har någon utbildning för att utföra t.ex. 

skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare och kurator. De väljer ändå att utföra dessa roller 

av engagemang för eleverna då de ser att det inte finns något annat alternativ. Barnen/eleverna 

har fortfarande samma behov oavsett om ekonomin är god eller dålig i skolorna. Detta kräver 

både mycket tid och energi och förväntas dessutom fungera inom den ordinära klassens ramar 

och ofta under lektionstid vilket gör att lärare ofta känner sig otillräckliga: 

 
 Ungarna är ju som de är i alla fall. De behöver ju samma saker även om 

 skolan måste spara. 

 
 Det är ju ett pågående arbete, det tar inte slut. Det går ju inte bara 

 att säga att nu är jag klar, utan det pågår. 

 
 Hur vi än anstränger oss når vi inte ens fram till hälften. 

 

Lärarna upplever frustration över att ständigt försöka utföra ett arbete som egentligen ligger 

långt utanför det de utbildats för. Lärandet är inte längre den centrala delen i lärarrollen. Ofta 

går deras planerade lektionstimmar om intet när omständigheter gör att de får ägna 

lektionstiden åt annat: 

 
 Ibland får man ju skrota hela lektionsplaneringen för att något hänt på  

 rasten, eller så, som man först måste reda ut. 

 

 

Analys 
 

”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i 

skolan utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

arbetsinsatser” (Lpo 94, s. 5). 
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Respondenterna i studien beskriver hur fostran är en av de stora delarna i en lärares yrkesroll 

och hur viktig denna är för att möjliggöra individens lärande. ”Stökiga” elever och oreda i 

klassrummet är emellertid inte något nytt problem och lärare har efterfrågat handlingsplaner 

gällande detta sedan 1960-talet. Richardsson (1999) menar att detta inte gett något resultat. 

Detta kan ställas i relation till det som tydligt formuleras i Lpo 94; att skolan har till uppgift 

att överföra ”vissa grundläggande värden” (Lpo 94 s.7) i samhället och främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Vidare står att: 

”Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra kulturarv – värden, 

traditioner, språk och kunskaper - från en generation till nästa” (Lpo 94 s.7). Då dessa 

formuleringar kan upplevas som vaga och otydliga är det viktigt att dessa tolkas gemensamt 

på varje enhet för att hitta de normer som varje skola står för. Här är diskussionen och 

arbetslaget, som senare kommer att diskuteras, viktiga verktyg. 

 

Innehållet i Lpo 94 skulle kunna tolkas som att fostran anses vara en av skolans 

grundläggande uppgifter. Resultatet visar att lärare på den undersökta skolan söker konkreta 

förhållnings- och arbetssätt för att på ett tillfredsställande sätt genomföra denna fostran och att 

det råder en osäkerhet bland lärarna gällande hur denna fostran ska bedrivas. En av orsakerna 

till detta är att lärare kan uppfattas som personligt ansvariga för de beslut de fattar då, som 

tidigare beskrivits, lärarrollen ligger väldigt nära den privata människan. Det är därför viktigt 

att lärare igenom diskussioner och samarbete kan utveckla någon form av gemensamma 

normer över hur fostran ska gå till. Denna osäkerhet redovisas även i Colneruds (1995) 

forskning, där hon visar hur viktigt det är att hitta gemensamma normer för lärare gällande 

etik och fostran.  

 

Elevers fostran kan belysas ur olika perspektiv. Liljequist (1999) beskriver, ur ett 

samhällsperspektiv, hur samhällsförändringar och ändrade familjeförhållanden har påverkat 

elevers fostran. Detta beskrivs också i Lpo 94 men ur ett annat perspektiv, ett utopiskt 

perspektiv: ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs visserligen i hemmet, men skolan 

har en viktig roll därvidlag” (Lpo 94, s. 8). Resultatet visar att detta inte fungerar fullt ut för  

den skola som ligger i ett tungt socialt område. En del elever som kommer till skolan saknar 

ibland helt den trygghet som Lpo 94 talar om. I dessa fall ökar skolans ansvar betydligt i fråga 

om att fostra eleven till att bli en trygg samhällsmedborgare. För att förmedla detta till en elev 

krävs stora arbetsinsatser. Då denna fostran och trygghet endast förmedlas från ett håll; 

skolan, så hamnar eleven i en svår situation. Det är därför viktigt, som rektor menar, att 
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skolan får resurser från andra instanser för att även kunna erbjuda familjen den hjälp som 

behövs. Med den personalpolitik som resultatet visar, där personaltätheten minskar successivt, 

ser lärarna det som en svår uppgift att uppfylla det Lpo 94 föreskriver, att alla ska äga samma 

rätt till utbildning och fostras till trygga samhällsmedborgare.  

 

Resultatet beskriver vidare hur lärare får utföra en hel del uppgifter de inte har utbildats för. 

Detta med anledning av kommunernas försämrade ekonomi vilken har lett till nedskärningar 

av personal inom skolan. Större klasser och det faktum att antalet specialpedagoger minskat 

gör att lärare känner frustration. Liljequist (1999) kallar detta ”tillkortakommandets läxa”; 

”…att gång efter annan få erfara att även de bästa föresatser kan bli något annat än vad som 

angetts…” (Liljequist 1999 s. 265). Lärare har, trots förändrade förutsättningar, fortfarande 

samma krav på sig att ansvara för att ALLA elever når målen med undervisningen. Det finns 

inte heller, som Lfr påpekar, någon extra tid avsatt till detta i läroplanen utan fostran ska ske 

inom ramen för den ordinarie timplaneringen. Visserligen ingår fostran i all undervisning men 

lärarna menar att den fått en allt större del och att ämnesundervisningen får stå tillbaka mer 

och mer.  
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Resurser för att möta kraven i yrkesrollen 

 

För att få behörighet som lärare krävs att man genomgår lärarutbildning. Denna utgör en 

strategisk faktor i skolans reformering och kan ses som den mest grundläggande resursen. I 

och med stora reformförändringar så förändras utbildningens utformning. Richardsson (1999) 

påpekar dock att det inneburit problem med att samordna de olika utbildningarna i landet samt 

svårigheter i att utforma en utbildning som motsvarar kraven, trots de riktlinjer som står att 

läsa i skollagar o.d.  

 

Förutsättningen för att en lärare ska kunna fungera i en miljö som kräver ständig utveckling är 

att läraren själv har möjlighet att utveckla sin yrkesroll och yrkeskompetens. Lpo 94 beskriver 

att: ”Skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot uppställda mål…lärarnas 

professionella ansvar är förutsättningar för att skolan utvecklas kvalitativt…nya metoder 

prövas och utvecklas (Lpo 94 s.9). För att få möjlighet att utveckla sin yrkeskompetens krävs 

en kontinuerlig kompetensutveckling inom alla de områden som lärarnas yrkesroll berör. 

Detta är viktigt i synnerhet med tanke på att en lärare kan vara yrkesverksam i upp till 40 år.  

 

Lärarna i denna undersökning är i varierande ålder och för dessa är fortbildning och 

kompetensutveckling en avgörande resurs för att kunna anpassa sin undervisning till 

samhällsutvecklingen då kraven på en lärare, som Madsén (1994) menar, ständigt förnyas i 

takt med förändringar i samhällets utveckling.  

 

 

Personalresurser 

 

Lärare, rektor och fackliga representanter menar alla att den viktigaste resursen på en 

arbetsplats är människorna. För att en lärare ska kunna skapa en lärande miljö och lärande 

situationer krävs att eleverna känner trygghet. För att eleverna ska nå dit krävs en hel del 

”kringpersonal”. De ska kunna gå till skolsköterskan när de skadat sig, det ska finnas en 

skolpsykolog och kurator för dem som behöver detta stöd, det ska finnas specialpedagoger för 

de elever som behöver extra stimulans och hjälp etc. I och med kommunaliseringen och 

kommunernas försvagade ekonomi så har skolan drabbats hårt av nedskärningar.  
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Lärare, rektor och Lfr är eniga om att resurserna inte räcker till för att ge alla elever samma 

chans till utbildning: 
 

Resurser kring en lärare idag är kuratorer, skolsköterskor, skolpsykologer 

 och elevassistenter. Men det har man ju skurit ned på nu. 

 

 Vi står återigen inför nya neddragningar. Hur ska eleverna nå målen 

 när vi inte har tillräckligt med personal? 

 

 Lärare skulle behöva visa politikerna att kvalité kostar, men för att visa effekterna 

 av nedskärningarna måste de ju göra ett ”dåligt” jobb och då blir eleverna lidande. 
 

Det är svårt att visa effekterna av nedskärningar då det i skolans värld tar flera år innan detta 

märks ur ett samhällsperspektiv. Lärarna menar att de inte kan göra ”ett dåligt jobb” bara för 

att synliggöra konsekvenserna av besluten om besparingar, utan de gör sitt yttersta för att 

tillsammans skapa en så bra situation för eleverna som möjligt. Detta skapar en tuff 

arbetssituation för lärarna som upplever att de tillhör en av yrkesgrupperna där risken för 

utbrändhet är stor. Effekterna av hur detta drabbar eleverna gör sig inte synliga förrän det 

många gånger är för sent: 

 
De elever som går ur nian idag är de som drabbats hårdast av nedskärningarna. De  

som har haft alldeles för lite stöd och hjälp. 

 
Man ska vara både mamma, pappa, social medmänniska, präst,  

skolsyster, kurator och specialpedagog… 

 
Det blir ju en lärares lott att försöka fixa allt det där. Det är svårt. 

Speciellt när dom drar ned på allt. 

 
Det krävs ju, tycker jag, att varje morgon när man kommer till sitt 

jobb så ska ALLA som behövs finnas på arbetsplatsen. 

 

Rektor värdesätter skolans personal mycket högt. Han/hon påpekar att skolan ligger i ett 

”socialt tungt område” och att andelen invandrare är högre än genomsnittet i Sverige.  
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Detta ställer höga krav på personalen som trots den tuffa situationen valt att arbeta på just 

denna skola: 

 
 Lärarna är ju otroligt kreativa här. Hittar lösningar… till det krävs 

 ju lärares lärande…oerhört finurliga för att hitta vägar till elevers 

 lärande. Jag kallar lärarna för vardagshjältar, för det är de.  

Vardagshjältar. 

 

 

Analys 
 

Lärare, rektor och fackliga representanter ser mycket allvarligt på de nedskärningar som gjorts 

inom skolans verksamhet. De känner frustration och menar att effekterna av minskade 

personalresurser slår hårt mot eleverna och skolans utvecklingsmöjligheter. Detta står i direkt 

motsats till vad som beskrivs i Lpo 94 om att alla ska erbjudas en likvärdig utbildning: 

”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov…Skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för undervisningen”(Lpo 

94 s.6).  

 

Lärarna upplever problem i att individanpassa undervisningen och att tillgodose alla elevers 

individuella behov. Den stora anledningen till detta är att personaltätheten minskat. Detta är 

också en av anledningarna till att lärares yrkesroll har utvidgats till ett flertal olika roller. 

Lärarna i studien talar om att de får agera t.ex. skolsköterska och kurator. Dessa roller ska 

hinnas med inom ramen för den ordinarie lärarrollen. Det avsätts varken extra tid eller lön för 

dessa sysslor.  

 

Liljequist (1999) diskuterar vad kommunaliseringen har gjort för kunskapssamhället och 

konstaterar att tillgängliga resurser för närvarande är långt ifrån tillräckliga för att uppfylla 

kraven. En lärare har alltså, idag, fått fler arbetsuppgifter/roller och större klasser samtidigt 

som kraven har skärpts på individanpassad undervisning, skolutveckling och inte minst egen 

yrkesutveckling. Detta kräver en helt annan struktur och organisation än tidigare där läraren 

måste få känna sig delaktig i besluten.  
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Arbetslaget 

 

Arbetslaget kan ses som en resurs för att möta kraven i yrkesrollen, men även som en form av 

kompetensutveckling. Från att ha varit ”ensamarbetande” i stor utsträckning har nu lärarna 

mer och mer börjat arbeta i arbetsgrupper/arbetslag. Detta blir en helt ny del av lärarens 

yrkesroll. Arbetslagen bildar ett forum där läraren kan dela med sig av både goda och dåliga 

erfarenheter och diskutera gemensamma lösningar. Det är viktigt att skolledning skapar 

resurser för utvärdering och reflektion. Resultatet visar en medvetenhet om detta hos rektor 

och Lfr:  

 
 En lärare möter så många olika situationer idag…då behöver man 

 dom här time-outerna för att stanna upp och se vad man gör eller 

 varför man gör så… reflektionen är viktig. 

 
 …för att få en professionalitet, ge en skola ett visst tänkande 

 då måste folket finnas och tiden ges för diskussion.  

 

På den undersökta skolan finns det väl fungerande arbetslag. Rektor berättar att man har hittat 

metoder för att få möjlighet att avsätta tid för arbetslagen att träffas då detta inte finns 

schemalagt, utan förväntas fungera inom ramen för de ordinarie arbetsuppgifter en lärare har. 

Lfr menar att situationen inte ser likadan ut i alla skolor. Han/hon urskiljer en trend i att 

skolor med svårigheter visar en tendens till att arbeta mer i arbetslag än andra skolor:  

 
 Det är så komplexa förhållanden för många elever idag och 

 då behöver man, som lärare, hjälp för att överleva. Då är man 

 ju mer mottaglig för förändring där man känner att det gamla  

inte funkar. 

 

Rektor betonar vikten av att lärarna på enheten samarbetar, speciellt med tanke på den 

undersökta skolans situation; den ligger i ett ”tungt socialt område”, har hög andel 

invandrarbarn och andra faktorer som ställer extra höga krav på skolans personal. Han/hon ser 

arbetslagen som en viktig resurs för både skolans och personalens utveckling: 

 
 Arbetslagen är en lycka. Det är enda möjligheten att komma vidare.  
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Rektor betonar att det är viktigt för lärare att diskutera t.ex. elever med särskilda behov och 

hitta gemensamma lösningar. De kan därigenom få ett värdefullt stöd av andra i gruppen och 

känner att de inte längre står lika ensamma som tidigare. Genom arbetslagen får lärarna en 

tillit till varandra vilket är ovärderligt. De vet att de finns för varandra och kan tillsammans 

skapa nya vägar för att gå framåt. Rektor påpekar att detta är speciellt viktigt i skolor med 

svåra förhållanden, då lärarna har ett större behov av att känna att de är en del av en 

gemenskap och inte står ensamma med besluten.  

 

Samverkan mellan lärare är även en viktig resurs för utvecklandet av ett yrkesspråk Detta är 

en viktig faktor i både lärarens och skolans utveckling. Lfr menar att det är en förutsättning 

för lärarnas professionalism och yrkesutveckling att de utvecklar ett gemensamt språk: 
 

 Lärare måste skaffa sig ett gemensamt pedagogiskt språk. Där  

 man kan enas om vad de olika begreppen innebär… det verkar inte 

 finnas tid till detta.  

 

 Detta är också viktigt när man talar om yrkesrollen. För att lättare 

 dra gränsen. 

 

Resultatet visar klara definitioner av arbetslagets verkan både ur rektors och Lfr:s perspektiv. 

Lärarna däremot visar till viss del en tveksamhet inför syftet med arbete i arbetslag: 

 
 Studiedagarna nu är ju att hela lärarlaget ska lära oss något tillsammans… 

 men ämneskunskapen då, den får vi inte där. 

  

 Eller också är den ”nya” delen så viktigt att vi ska jobba som ett lag. 

 

 Jag tror det handlar om att vi ska få en samsyn på eleverna… 

 

Samtidigt berättar de om positiva effekter de ser genom arbete i arbetslag: 

 
 Jag tycker vi lär oss allra mest när vi sitter i grupperna 

 och diskuterar. Det gör vi ju mycket på studiedagarna nu. 

 

 Det känns skönt att veta att man inte står ensam t.ex. med elever 

 med problem. Många gånger visar det sig att fler lärare upplever  

 problem med samma elev. 
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En annan positiv effekt av arbetslagen som lärarna ser är att dess diskussioner ger dem 

redskap att hitta dessa gemensamma definitioner av människosyn och kunskapssyn. De ser 

detta som ett viktigt verktyg för att kunna möta eleverna: 

 
 Hur vi förväntar oss att bli bemötta och hur vi förväntar oss att eleverna 

 vill bli bemötta. 

 
Där är vi rätt samspelta och det är väl därför vår fostransroll 

fungerar rätt så bra trots de få resurser som vi har. 

 

Rektor och Lfr påpekar vikten av att ha en gemensam definition av människosyn och 

kunskapssyn. De menar att detta är grundläggande för hur lärare och elever fungerar 

tillsammans samtidigt som det är viktigt för att läraren ska kunna känna trygghet i sin 

yrkesroll: 

 
 Dessa frågor måste diskuteras på varje enhet för att hitta gemensamma definitioner. 

 

 Du fattar ju hundratals beslut varje timma i princip och dom måste 

 ju bli så ”rätt” som möjligt. 

 

Gemensamma normer är en förutsättning för att en skola ska utveckla en professionalitet och 

rektor menar att arbetslagens diskussioner är en huvudingrediens för detta: 

 
 Prata om yrkesetik, yrkesmoral, personlig utveckling, elevers utveckling, så att 

 man kan ha dom konfrontationerna, konflikterna och ha en bakgrund till dem. 

 

 

Analys 
 

Arbetsgruppen är central för lärares lärande och en förutsättning för att en skola ska kunna 

fungera som en lärande organisation. Det är viktigt att skolledning skapar resurser för 

utvärdering och reflektion och att det avsätts tid för arbetsgrupperna att träffas och diskutera. 

Rektor på den undersökta skolan är väl medveten om detta och har hittat metoder att få tid för 

arbetslagen att träffas. I dessa utbyter lärarna erfarenheter och skapar den ”gemensamma 

kunskapsbank”, som Madsén (1994), Colnerud & Granström (1993) och Carlberg & Marton 
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(2000)  beskriver. Här får lärare möjlighet att utveckla ett yrkesspråk för att lättare kunna 

förhålla sig professionell till sitt yrke och för att skapa definitioner av olika vardagsbegrepp, 

vilket är ett viktigt verktyg både för lärares och för skolans utveckling. Detta omnämns i 

studien av Lfr som betonar hur viktigt detta är för yrkesutvecklingen och inte minst för att 

definiera sin yrkesroll. 

 

I arbetslagen ges lärarna möjlighet att utveckla gemensamma etiska normer. En lärare står 

ensam framför sin klass och tvingas fatta otaliga beslut med kort betänketid dagligen. Då 

eleven möter ett flertal vuxna i skolan är det viktigt att de vuxna har gemensamma normer och 

att deras insatser samordnas. Dahlgren & Dahlgren (1992) och Colnerud (1995) menar att det 

är viktigt att det upprättas någon form av gemensamma principer för lärare då 

paradigmskiften har gjort att normer och regler utvecklats och förändrats. Några av dessa 

områden omnämns av rektor i undersökningen när han/hon talar om yrkesetik, yrkesmoral, 

personlig utveckling. 

 

Resultatet visar att den undersökta skolans lärare till stor del har gemensamma normer, vilket 

enligt de själva beror på att de ofta diskuterar detta i arbetsgrupperna. Lärarna i 

undersökningen upplever att de finner stöd i varandra och ser positiva resultat av sin 

gemensamma människosyn och kunskapssyn. En trolig orsak till att detta fungerar väl på den 

undersökta skolan kan vara, som Lfr menar, att skolor i tungt sociala områden, visar en 

tendens till att diskutera dessa frågor i större utsträckning än andra.  

 

Lärarnas fackliga organisationer, Lärarnas Riksorganisation och Lärarförbundet, har utvecklat 

gemensamma yrkesetiska principer. Dessa fungerar som ett första steg och en grund för 

fortsatta diskussioner inom varje lokal enhet.  

 

Som resultatet visar var lärarna relativt fåordiga när det gäller arbetslaget. De svar de gett i 

undersökningen kan tolkas som att de inte är helt införstådda med bakgrunden och syftet med 

att arbeta i arbetslag. De beskriver däremot resultaten av arbetslagens diskussioner positivt 

men kanske utan att direkt se detta som ett av syftena med arbetet i arbetslag. En orsak till 

detta kan vara att arbetet i arbetslaget fungerar så väl, att lärarna ser det som en naturlig del av 

sitt arbete utan att egentligen reflektera över effekterna av det. En annan orsak kan vara att 

informationen om arbetslagens funktion, syfte och mål varit otydlig. 
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Skolans styrdokument 

 

De styrdokument som finns för skolan ses som viktiga resurser för lärare. Lärarna i studien 

förklarar att detta fungerar som en utgångspunkt i deras arbete: 

 
 …då har jag ju olika förordningar och lagar om hur det ska vara, skollagar 

 och annat till buds som säger vad eleverna ska hinna med och vad dom ska 

 kunna. 

 

 … man får ju utgå därifrån 

 

 …det står ju vad jag ska lära dem men inte hur jag ska fostra dem. 

 

 Det finns ju styrdokument för hur eleverna ska lära sig. Är det t.ex. matte så 

 står det ju hur och vad… men ingenting om hur man ska fostra dem. 

 

Lärarna ser svårigheter i att tolka läroplanen när det gäller andra faktorer än den rena 

ämneskunskapen. De påpekar hur stor del fostran tar av lektionstiden men att det finns dåligt 

med direktiv för hur detta ska gå till. Mycket lämnas att tolkas fritt av läsaren. 

 

Lfr menar att detta kan bero på att texten i läroplanen är anpassad för att matcha alla partier. 

Detta gör att innehållet till stor del kan tolkas utifrån egna normer och värderingar: 

 
 Läroplanen gäller och alla ställer upp på det. Men den är ju så pass vitt skriven 

 för att den ska matcha alla partierna och alla på enheten. Det finns ingen tydlig 

 linje där. 

 
 …vi ska skapa kreativa, kritiska samhällsmedborgare, demokratiska 

 och så där men vad står det för egentligen? Den diskussionen tar man  

 ju aldrig och det gör att det finns utrymme för olika tolkningar. 
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Lfr påpekar att då det finns verksamma lärare som gick sin utbildning under 1960-talet är det 

oerhört viktigt att varje enhet diskuterar och definierar läroplanens innehåll: 

 
Under 1960-talet var det ju en annan läroplan, det var ju den här traditionella. Jag  

 kan uppleva att man på flera enheter inte tagit den diskussionen.  

 

Egentligen borde det vara så här att när det kommer en ny läroplan så  

borde man ta den diskussionen: Vad står läroplanen för? 

 

Rektor menar att skolans styrdokument är vagt formulerade. Svårigheterna i att tolka dessa 

gör att läraren och skolan många gånger får ta ett mycket stort ansvar. Han/hon ger exempel 

på en sådan situation: 

 
 Det finns styrdokument att följa när man ser att elevens familjesituation är avgörande 

 som säger att du som lärare ska göra en anmälan till Socialtjänsten. Jag tycker det är 

 ett för stort ansvar att lägga detta beslut hos en lärare. Den personalen borde finnas 

 här ute bland oss och dela ansvaret med oss. 

 

Lfr beskriver hur det var lättare förr, trots att det var mera styrt: 

 
 Förr fanns det ju en jättetjock bok där det stod en mängd paragrafer om 

 skolan. Men nu finns den inte längre… det finns inget facit. Allting är upp till  

 personalen och chefen på enheten att lösa. Men detta är ju både på gott och ont. 

 

 

Analys 
 

Resultatet visar att skolans styrdokument upplevs som svårtolkade. De beskrivs som vagt 

formulerade och lärare menar att de tolkar och definierar dess innehåll utifrån egna normer 

och värderingar. Marklund (1987) påpekar svårigheterna i att tolka läroplanen då han menar 

att dess innehåll är vagt formulerat och att mycket av detta lämnas till läsarens egen tolkning. 

I undersökningen beskriver Lfr hur läroplanens innehåll är ”så pass vitt skriven för att den ska 

matcha alla partierna och alla på enheten” och att ”den saknar en tydlig linje”.  
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De styrdokument som har skapats för att vara ett stöd för lärare och skola kan i och med sitt 

vaga och svårtolkade innehåll upplevas som att höga krav ställs på läraren som individ istället 

för på läraren som yrkesmänniska, då läraren många gånger utlämnas till att tolka dessa enligt 

sina privata normer och värderingar.  

 

Detta kan leda till, som Liljequist (1999) och Dahlgren & Östling Dahlgren (1992) diskuterar, 

att läraren känner sig personligt ansvarig för de beslut han/hon fattar under arbetstid. Rektor 

säger t.ex. att han/hon skulle vilja ha ett större samarbete med Socialtjänsten just för att 

undvika att läraren ska känna sig personligt ansvarig för hur elevernas olika situationer ska 

hanteras. 

 

Detta fenomen kan ses som en tydlig indikation på hur viktigt det är att läroplanen diskuteras 

på varje enhet så att man tillsammans kan finna en gemensam tolkning av dess innehåll. Då en 

lärare kan vara yrkesverksam i upp till 40 år så hinner det under denna tid komma ett flertal 

nya läroplaner. Utöver själva läroplansdiskussionen är det även viktigt att hitta gemensamma 

normer gällande etik och moral för att på så sätt ge varje enhet riktlinjer att handla efter. 

Gunnel Colnerud (1995) visar i sin forskning att dessa diskussioner är sällsynta. Om detta 

aldrig diskuteras på enheten så uppstår problem för lärarna i många situationer. Inte minst i 

definitionen av sin yrkesroll; vad ingår i mitt arbete, hur ska jag agera i olika situationer, var 

går gränsen? Här är också en dialog med föräldrar ett viktigt verktyg. Vilka normer gäller i 

hemmet?  

 

Anledningen till varför dessa diskussioner tycks utebli kan vara att läroplanens innehåll är ett 

ämne av tämligen delikat art. Det handlar till stor del om att varje individs personliga 

värderingar ska sammanställas till en skolas gemensamma värdering. Det kräver en stark 

ledning att våga ta den konfliktladdade diskussionen. Dahlin (1994) uttrycker vikten av detta 

när han talar om att varje skola måste utveckla en väl underbyggd läroplan.  

 

 

Kompetensutveckling 

 

Lärarna i studien ser brister i kompetensutveckling och fortbildning inom många områden. De 

menar att de ökade kraven i läraryrket kräver en högre kompetens. En lärare går ca fyra år på 
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högskola för att få sin lärarbehörighet och ser som en självklarhet att få fortsatt utbildning 

även då de är yrkesverksamma. Samhället förändras, förutsättningarna förändras och även 

ämneskunskapen förändras till viss del genom nya forskningsrön och t.ex. nya lagar inom 

vissa områden. Många lärare upplever att de själva får engagera sig i detta på sin fritid för att 

få delar av den kompetens de behöver för sitt yrkesutövande: 

 
…har inte fått någon kurs i mitt ämne sedan början av 80-talet”… 

 sen har jag själv bekostat en kurs på universitet…. 

 
 Det är inte alltid man får kursavgiften heller. Jag fick betala min 

 själv. Den gick på 1700 kronor. 

 

De föreläsningar som erbjuds arrangeras ofta för större grupper vilket gör att innehållet i 

dessa inte når fram till lärarnas individuella önskemål utan blir av mer generell art.  

 

Lärarna tycker att dessa föreläsningar inte ger speciellt mycket utan ser dessa mest som 

fragment av något: 

 
 Det handlar om att putta in 500 personer i en aula, köra en föreläsare 

 som pratar om det du känner igen…kanske kan du få några igenkännande 

 skratt. Då är det en bra föreläsning för att du känner igen dig. Sen kan  

 de bocka av att du fått din fortbildning. Vore det effektivt då skulle 

 du ha 500 elever och en lärare! 

 
 …kompetensutveckling är ett spel för gallerierna. 

 

Lfr anser att man måste börja tänka mer strategiskt angående satsningar på 

kompetensutveckling då även dessa föreläsningar lärarna nämner kostar pengar: 

 
 Vi har ju en mängd kompetensutveckling inom kommunen men det är   

 ”små käcka kurser”, mest fragment som inte hänger ihop. Och det ligger 

 ju fortfarande en del pengar i detta (trots minskningar) så då behöver man 

 ju tänka mer långsiktigt. 
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Det erbjuds till viss del mer riktad kompetensutveckling men denna är ofta förlagd efter 

arbetsdagens slut vilket leder till att många lärare inte orkar deltaga aktivt. Lfr påpekar 

svårigheterna i detta: 

 
 Det händer ofta att kompetensutveckling förläggs efter en full dag och det är 

 ju svårt för lärarna…så är det inte inom andra branscher. Då är man på  

utbildning punkt och slut… Det skulle finnas en individuell kompetensutvecklingsplan  

som låg schemalagd.  

 

Lärarna efterfrågar bl.a. ämneskompetens. De ser det som en avgörande faktor i sin 

yrkesutveckling och inte minst för sin yrkesstolthet: 

 
 Det är viktigt för en själv att få utvecklas inom sitt ämne. 

 
 Det har varit lite ”fult” med ämneskunskap. Men du måste ju 

 behärska ditt ämne bra för att hitta de olika vägarna till 

 lärandet. 

 

Lfr beskriver hur lärare efterfrågar mer ämneskompetens och spekulerar i varför detta 

efterfrågas så starkt: 

 
 Dels är ämneskunskapen inte laddad som t.ex. konflikthantering och dels 

 tror jag att det hänger ihop med lite hur det var förr när läraren skulle vara 

 som ett lexikon. Ställde eleven en fråga så förväntades läraren kunna besvara den. 

 Nu finns ju kunskapen runt omkring eleverna; TV, Internet. 

 

Han/hon upplever att själva ämneskunskapen bara är en av många viktiga delar i en lärares 

kompetensutveckling: 

 
 Jag känner att förr, bara man fått sin ämnesutbildning som lärare så var 

 man fullfjädrad på livstid. Vi som jobbar med framtidens samhällsmedborgare 

 måste ligga i framkant. Detta kräver mer kompetensutveckling…professionen 

 måste diskuteras och yrkesrollen definieras för att du, som lärare, ska utvecklas. 
 

Lärarna menar att fortbildning under de senaste 10 åren handlat mycket om handlingsplaner 

mot mobbing, krishantering etc. Detta är oerhört viktiga ämnen men lärarna upplever att det 
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inte finns resurser för att förverkliga dessa handlingsplaner vilket gör att mycket av detta 

arbete känns meningslöst: 

 
…det är ju viktigt men man har inte haft pengar till att förverkliga 

planerna. De sitter i en pärm. Jag tycker ändå vi har klarat det hyfsat  

på vår skola. Men mycket av det arbetet har fått göras ideellt. 

 

De tycker sig ha fått större krav att hantera elevproblem av tyngre art, som en konsekvens 

bl.a. av att skolpsykologtjänsterna dragits ner. Detta i samband med den utökade rollen med 

”föräldraansvar” innebär t.ex. att eleverna ofta kontaktar läraren i känsliga frågor:  

 
 När en elev och jag samtalar om något allvarligt som hänt så att 

 jag kan komma innanför skalet och nå fram med mitt budskap 

 och samtidigt känna att jag  kan göra det rätta för att hjälpa. Så 

 att ingen behöver köra med falsk identitet… här behövs utbildningar 

 för oss. 

 

Lärarna känner stort ansvar i att på bästa sätt kunna förvalta detta förtroende men upplever att 

de borde få mer fortbildning inom olika områden om hur de ska hantera detta på bästa sätt, 

t.ex. kurser i samtalsmetodik. Det är viktigt att kunna möta eleven på ett bra sätt för att 

utveckla en hållbar relation.  

 

För att genomföra en gynnsam skolutveckling och kunna hålla en god kvalité på skolans 

verksamhet krävs förstås pengar. Rektor diskuterar effekterna av nedskärningarna och hur 

dessa påverkat lärarnas möjligheter till fortbildning. Han/hon menar att skolans personal 

upplever neddragningar och besparingar som ett allvarligt hot mot hela skolans verksamhet 

och inte minst den totala arbetssituation. Då de kommunala anslagen har visat en tendens att 

minska så får varje enhet ta större ansvar för detta själv: 

 
 Det är var skolas angelägenhet att söka egna pengar. Det ska vara 

 en kommunal angelägenhet…. 



 

 53

Rektor betonar vikten av kompetensutveckling och ser detta som en förutsättning för att 

läraren och skolan ska utvecklas och inte minst för att personalen ska må bra: 

 
 Den atmosfär vi har idag beror väldigt mycket på de kompetenspengar 

 vi sökt. Jag tror det är ett par miljoner vi har kammat in på 6 år som gör  

 att vi orkar möta vardagen. Det är en tuff skola. Jag tycker inte det är värdigt 

 en kommunal skola med 43 stycken som arbetar med eleverna, att tilldelas 

40 000:- i kompetensutvecklingspengar för ett år.  

 

Vi hade åtta dagar tillsammans förra året och jag är övertygad om att  

 vi blivit mycket friskare av det. Det är ovärderligt. Både faktakunskapen 

 och den sociala samvaron. 

 

Kompetensutveckling ligger numera som ett av sex utvecklingsområden i Lärarförbundets  

5-årsavtal. Trots detta märks i nuläget ingen förändring och Lfr menar att politikerna inte tar 

detta på allvar: 

 
 Fackligt sett så måste vi kräva det här med kompetensutveckling. Vi måste stå på 

 oss. Det får inte vara så att vi går med på vilka kompensationsdagar som helst…jag  

 är pessimistisk inför framtiden. 

 
 Yrket som sådant kräver mycket kompetensutvecklingsinsatser. Vi har svårt att få 

 gehör där. Vi får ständigt signaler om att kompetensutveckling är det område man  

 jobbar minst med. Det är svårt att lägga den rätt… Skolan är idag inte någon lärande 

 organisation. 

 

 

Analys 
 

Fortbildning och kompetensutveckling är nödvändiga verktyg för att förse läraren med den 

kunskap som behövs för att kunna möta kraven i yrkesrollen. Det är lagstadgat att kommuner 

och landsting ska tillse att kompetensutveckling finns för personal som har hand om 

utbildning (Skolverket 1997).  

 

En verksamhet som är avsedd för lärande måste utformas och utvecklas till en lärande 

organisation, som tidigare diskuterats. I och med den nya läroplanens direktiv om att 
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undervisningen ska anpassas till varje individs förutsättningar och inneboende möjligheter, så 

ställs också högre krav på läraren att förmedla detta. En del av detta ligger som en 

personlighetsfaktor, men till stor del måste detta förmedlas till läraren genom fortbildning 

inom såväl ämneskompetens som andra ämnen t.ex. pedagogik; didaktik, metodik, 

utvecklingspsykologi, människans lärande samt inte minst skolans värdegrund. Detta är en 

förutsättning för att läraren ska kunna utveckla olika inlärningsmetoder anpassade för olika 

individer och, inte minst som Madsén (1994) betonar, för en skolas utveckling. Lärarna menar 

att de behöver kontinuerlig fortbildning inom alla dessa områden, men främst ren 

ämneskunskap. 

 

Lärarna i studien kritiserar de stora föreläsningar som arrangeras och menar, som Madsén 

(1994) beskriver, att de upplever att de bara ”sitter av tiden”. De efterfrågar mer 

ämnesinriktad kompetensutveckling. Dahlgren & Östling Dahlgren (1992) nämner att detta är 

en förutsättning för att en lärare ska kunna förmedla elevaktiva arbetssätt. Lfr däremot ställer 

sig lite annorlunda till detta. Han/hon menar att samhällets komplexitet som Liljequist (1999) 

diskuterar, ställer höga krav på lärarens kompetens inom en mängd andra områden och att 

ämneskompetens bara är en del av detta då kunskap numera är lätt att få tag på, via Internet, 

TV och media. Det är en förutsättning att en lärare har god ämneskompetens för att kunna 

hitta vägar till varje individs lärande, men det är lika viktigt att ha kännedom inom andra 

områden som t.ex. lärandeprocessen, konflikthantering och individens utveckling. 

 

Yrkesrollen har, som tidigare beskrivits, utvecklats och förändrats drastiskt under en kort tid. 

Detta har medfört att en lärare idag förväntas utöva en mängd olika roller i sitt arbete. Det 

skulle kunna tolkas som att kompetensutvecklingen har fördelats mellan ett större antal 

områden och att fortbildning inom ämnesområdena, som en följd av detta, fått mindre 

utrymme. Samtidigt med denna förändring har de kommunala anslagen minskat, vilket 

resulterar i att ett större ansvar läggs på varje enhet att själva söka ekonomiska medel för att 

möjliggöra fortbildning för personalen.  

 

I resultatet beskrivs ämneskompetens som den form av fortbildning lärarna främst efterfrågar, 

samtidigt som det tydligt beskrivs hur lektionstiden mer och mer går åt till att förmedla en god 

fostran. Denna kan yttra sig t.ex. i att få tyst i klassen eller att tala om hur man behandlar 

varandra och lösa konflikter av olika slag. Vore det då inte mer logiskt att fortbilda sig inom 
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de delar som rör samhällets och skolans värdegrund för att kunna hitta fler vägar att möta 

eleverna?  

 

Resultatet visar att lärarrollen är svårdefinierad. Den består idag av en mängd olika roller. 

Några av dem har redovisats i detta arbete. Vilka roller och vad varje roll består av är 

beroende av en mängd faktorer som inte är definierade utan varierar från situation till 

situation och från skola till skola. En lärare kan inte på förhand säga vad som kommer att 

hända under dagen eller vilka roller han/hon förväntas att ha. En del dagar är lugnare och 

andra dagar ett rent kaos. Det enda som tycks vara konstant i detta är ämneskunskapen. Vad 

som än händer i skolorna så ligger ämneskunskapen klart specificerad och definierad i 

läroplanen bl.a. i form av timplaner. Matematiska kunskaper är alltid matematiska kunskaper; 

1+1 är alltid 2. Svensk grammatik är alltid svensk grammatik o.s.v. Men vad är fostran, 

individens utveckling, etiska normer? 

 

Lärare måste tillåtas att känna trygghet i andra roller än ämnesundervisningen. En 

förutsättning för denna trygghet är att det ges tid för diskussion och reflektion så att varje 

enhet kan skapa gemensamma normer och definitioner och inte minst en tolkning av 

läroplanen. Detta är, som bl.a. Madsén (1994) och Dahlgren & Östling Dahlgren (1992) 

menar, en förutsättning för lärares och skolans utveckling.  

 

 

Resultat och diskussion av telefonintervju och enkät  

 

Som resultatet visar upplever lärarna på den undersökta skolan att de har en hårt belastad 

arbetssituation. Detta bekräftades ytterligare av rektor som under telefonintervju förklarar att 

skolan står inför nya nedskärningar vilket gör det svårt för personalen att fokusera på annat än 

den turbulenta arbetssituation de för närvarande befinner sig i.  

 

Utav ca 30 utskickade enkäter besvarades endast två. De innehöll emellertid inga direkta svar 

på frågeställningarna utan gav mer en förklaring till de uteblivna svaren. Dessa kan 

sammanfattas med att lärarnas arbetssituation inte ger utrymme för något annat än det 

engagemang som krävs för att de ska kunna utöva sin yrkesroll på ett så tillfredsställande sätt 

som möjligt. Dessa båda svar citeras inte med anledning av det personliga innehållet. De 
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uteblivna enkätsvaren är en brist för undersökningen, samtidigt som de visar hur lärares 

yrkesroll och arbetssituation upplevs. 
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Diskussion 
 

För nära 150 år sedan började visionen om ett kunskapssamhälle växa fram. Man talade om 

att ”skapa medborgare för ett nytt samhälle” (Richardsson 1999, s. 47). I början av 1960-

talet, 100 år senare, började det pedagogiska utvecklingsarbetet på allvar. Utbildning sågs som 

en fruktbärande investering och en förutsättning för en gynnsam samhällsutveckling. Man 

lade ner stora resurser på att utarbeta läroplaner och andra styrdokument för att garantera 

kvalitén på undervisningen. För att bäst kunna utnyttja resurserna började en decentralisering 

med kommunaliseringen som följd. Ansvaret för skolans utveckling ”flyttades” till en mer 

lokal nivå. I samband med detta (i början av 90-talet) kom även en ny läroplan.  

 

När många av de riktlinjer som tidigare läroplaner detaljerat beskrivit försvann, ökade 

personalens ansvar att inom varje skola själv tolka och utveckla texten i läroplanen. Vad 

betyder dess innehåll för oss? Hur kan vi på denna skola arbeta för att bäst uppfylla de krav 

och mål som formuleras? Hur kan vi utveckla vår skola på ett bra sätt? 

 

Tankarna om individanpassad undervisning formulerades till ett krav och ställde lärarna i en 

helt ny situation. Förr kunde man efter terminens slut konstatera att en eller flera elever inte 

”lärt sig så mycket”, men ansvaret för detta ansågs till stor del ligga hos eleven själv. Idag, 

speciellt med det nya betygsystemet IG-MVG, har en lärares ansvar ökat betydligt för elevens 

lärande; att se till att alla elever i gruppen når målen och blir godkända. Läraren signalerar i 

de fall där eleven behöver extra stöd t.ex. i form av specialpedagogisk undervisning. En lärare 

utformar även åtgärdsprogram anpassade för olika elevers individuella behov.  

 

Lärarnas yrkesroll har i och med kommunaliseringen och de nya riktlinjerna i läroplanen, Lpo 

94, alltså förändrats drastiskt. Lärare har numera möjlighet att påverka sitt arbetes utformning 

i större utsträckning än tidigare. De arbetar i arbetslag där skolans utveckling och det 

pedagogiska arbetet diskuteras. Här diskuteras och upprättas även gemensamma normer för 

människosyn och kunskapssyn, etik och moral. Tillsammans med skolans ledning utformas 

riktlinjer för varje enskild skolas framtid. Man tolkar tillsammans läroplanens innehåll och 

definierar vad det betyder för varje specifik enhet. Lärarna använder sin pedagogiska 

utbildning och sin professionalism till att gemensamt utveckla undervisningsformer m.m. 

Ramarna som anges i läroplanen lämnar stort utrymme för tolkning, vilket gör att varje skola 



 

 58

får frihet att själva skapa en miljö att lära i, lärande för både elever och lärare. Ett mål i detta 

sammanhang är även att varje lärare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan för att 

tillgodose de behov av fortbildning som den enskilde läraren behöver. Då skolans personal 

har bäst kunskap om vilka delar som respektive skola bör och kan utveckla för att bäst 

uppfylla kraven och nå målen i läroplanen, så låter detta som mycket gynnsamma 

förhållanden.  

 

Resultatet i denna studie ger emellertid en annan beskrivning av situationen. Det visar: 

• att den ”frihet” som kommunaliseringen och Lpo 94 borde innebära, upplevs mer som 

ett svårdefinierat krav.  

• hur kraven för en lärare upplevs öka i takt med att nödvändiga resurser runtom 

minskar. 

• att läroplanens innehåll inte tolkas och definieras gemensamt på enheten. 

• att det ökade ansvaret för elevens lärande innebär att läraren många gånger själv får 

bedriva specialpedagogiska undervisningsformer trots att utbildning för detta saknas.  

• att arbetslagens diskussioner ses som viktiga verktyg där lärare kan diskutera olika 

problem och utbyta erfarenheter. 

• att lärare ser svårt att definiera sin yrkesroll. 

• lärares frustration över att inte räcka till. 

• att kompetensutveckling anses som bristfällig och anslagen för detta har visat en 

tendens att minska från år till år. 

• en grupp människor som med ett stort engagemang gör sitt yttersta för att skapa en 

lärande och utvecklande miljö för eleverna. 

• varför en del lärare, som jag nämnde i inledningen, är ”trötta”. 
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Yrkesrollen 

 

Yrkesrollen är svårdefinierad, som Lind (2000) påpekar, och när man vänder sig till 

läroplanen, Lpo 94, så omnämns den inte över huvud taget såvida man inte försöker att 

omvandla dess mål till delar av yrkesrollen. Men även detta är svårt att definiera då målen är 

tydliga men riktlinjer av mer konkret art saknas, samt att ramarna för lärares yrkesroll går 

långt utanför de mål som föreskrivs i läroplanen. Detta ställer höga krav på att varje enhet 

diskuterar och definierar läroplanen. För att ha möjlighet att genomföra dessa diskussioner 

krävs ett omfattande arbete med bl.a. omstrukturering av arbetsrutiner på en skola. Detta tar 

tid och tid är pengar. 

 

För att en människa ska kunna känna trygghet i sitt arbete och utveckla sin yrkesroll är det en 

förutsättning att yrkesrollen definieras. Resultatet visar att det sällan eller aldrig förekommer 

diskussioner om just yrkesrollen, trots att det finns en medvetenhet om hur viktigt det är att 

konkretisera den och göra den tydlig. En lärares yrkesroll ligger nära den ”egna identiteten” 

vilket gör det extra viktigt att synliggöra gränser mellan ”läraren” och ”den privata 

människan”. Detta är viktigt för en lärares professionalitet. Det förefaller inte vara någon lätt 

uppgift att få tid eller motivation till att diskutera denna, då arbetssituationen för en lärare 

idag upplevs, minst sagt, turbulent och splittrad. Det torde kännas avlägset att fokusera sig på 

sådant som ligger utanför de problem av mer akut art, som en lärare förväntas lösa i sitt 

dagliga arbete.  

 

Då resurserna minskar och en lärares arbetsuppgifter ökar finns det inte mycket energi kvar 

att fördjupa sig i sin egen roll som lärare, trots att undersökningens resultat visar att detta ses 

som en av grundpelarna för en lärares professionalism och utveckling och givetvis även en 

skolas utveckling. En skola är en lärande organisation. Trygghet är en förutsättning för 

lärande. Det måste ges tid för lärare att i lugn och ro få diskutera sin yrkesroll, att definiera 

den, så att de kan dra gränser för vad som är yrkesroll och privat roll, precis så som 

Lärarförbundet i X kommun påpekar i denna studie.  

 

Vad händer om lärare definierar sin yrkesroll och t.ex. synliggör de arbetsuppgifter som de 

utför? Kommer fler resurser att sättas in för att fylla de luckor i lärarutbildningen som då kan 
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komma att uppstå? Kommer lärare att erbjudas fortbildning i de delar av yrkesrollen där de 

finner sig ha brister?  

 

Svaret på dessa frågor torde i nuläget bli nej. Det ser mer ut som att skolorna, i många fall, är 

relativt maktlösa när det gäller att skapa förutsättningar för lärarens och skolans utveckling. 

Dessa som är en nödvändighet för att tillgodose elevens behov av utbildning, stimulans och 

trygghet. 

 

Resultatet visar att själva kunskapsförmedlingen får stå tillbaka för de uppgifter en lärare, mer 

eller mindre, fått sig tilldelade. Den största av dessa uppgifter är att förmedla en god fostran, 

såsom t.ex. moraliska och etiska värderingar, till eleverna. Det är ingen lätt uppgift för en 

lärare att förmedla kunskap och att stimulera elevens eget kunskapssökande när läraren t.ex. 

har svårt att överrösta eleverna i klassrummet och göra sig hörd. Stora klasser blir svåra att 

hantera och det blir lätt en ”stökig miljö” i vilken eleven får svårt att fokusera sig på lärandet. 

Det faktum att lärare genom sina fackliga förbund efterfrågat handlingsplaner för bristande 

disciplin i skolorna sedan 1960-talet, som Richardsson (1999) skriver, men fortfarande inte 

fått några direktiv för detta, är skrämmande.  

 

Hur ska en lärare agera? Vad skall prioriteras? Ska vi återinföra skamvrån? Dumhatten? 

Agan? De elever som är ”bråkiga” kommer efter och de som sitter lugnt och jobbar klarar sig 

bättre. Är vi på väg mot ett nytt klassamhälle där endast de med goda förutsättningar klarar 

sig? Liljequist (1999) varnar för att ett nytt klassamhälle kan vara på väg att växa fram, där 

endast de med starkt självförtroende och de från ”trygga hem” har en chans. Han menar att 

dagens skola är för de ”starka” där de ”svaga” eleverna inte har samma chanser att 

tillgodogöra sig undervisningen.  

 

Läroplanen säger att ”skolan ska främja elevens utveckling till ansvarskännande människor 

och medmänniskor” (Lpo 94, s. 7), men som lärarna i studien påpekar så är det inte lätt när 

man inte vet något om hur fostran i hemmen ser ut. Vilka värderingar möter eleven hemma? 

Samhällsutvecklingen har gjort att familjeförhållandena ser annorlunda ut idag. Många elever 

har inte den grundläggande fostran och trygghet som Lpo 94 beskriver vilket gör att skolan, 

och i sista hand läraren, får ett ökat ansvar att förmedla detta. Detta arbete skulle kunna 

underlättas genom ett samarbete och en dialog med föräldrarna, men för att detta ska bli 
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givande och konstruktivt krävs ett engagemang från föräldrarnas sida och det är ingen 

självklarhet att detta finns.  

 

I dagens informationssamhälle kommer budskap från många olika håll som påverkar elevens 

omvärldsbild och självbild, vilket gör att det blir viktigare än någonsin att förmedla goda 

grundvärderingar. Lärarna ser stora skillnader i elevers uppförande och upplever att de får 

lägga mer tid på att förmedla grundläggande värderingar och fostran än på 

kunskapsförmedling. Hur ska en lärare uppfylla läroplanens mål när antalet elever i klasserna 

ökar och när den tid de har till sitt förfogande är planerad enbart för ren ämnesundervisning?  

 

I början av 1990-talet togs många speciallärartjänster bort, (Richardsson 1999), vilket 

resulterade i att en lärare idag, till viss del, själv får bedriva specialpedagogiska 

undervisningsformer för de elever som är i behov av extra stöd. Resultatet visar att lärare inte 

upplever sig ha den kompetens som detta kräver och det faktum att denna specialundervisning 

genomförs i klassrummet inom den ordinarie undervisningens ramar ger inte direkt några bra 

förutsättningar för varken eleverna eller lärarna. Även detta ser ut att resultera i bildandet av 

ett nytt klassamhälle. Hur är det möjligt att under dessa förhållanden anpassa undervisningen 

till varje elevs förutsättningar och behov som Lpo 94 föreskriver?  

 
 
 

Lärares lärande 

 

Skolan är en miljö att lära i. För att förmedla kunskap krävs kunskap. I dagens skolas 

komplexa förhållanden så är det en förutsättning att en lärare har kunskap, dels om det ämne 

han/hon är föresatt att undervisa i, dels inom en rad andra områden som berör en lärares 

arbete. Lärarrollen idag, är ju så mycket mer än ren undervisning. Då en lärare har ett större 

ansvar för varje enskild elevs lärande krävs att läraren får en djupare pedagogisk kompetens, 

för att hitta former och vägar för att möta varje individ. Detta förutsätter även att 

ämneskompetensen både fördjupas och breddas.  

 

Resultatet visar att lärare ser kompetensutvecklingen som mycket bristfällig. Få resurser 

avsätts för att fylla detta ändamål och föreläsningarna är ofta stora och av mer generell art. 

Ansvaret för kompetensutveckling vilar till stor del på läraren själv, samtidigt som resurserna 
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för detta minskar. Det betonas i både skollagen och andra skrifter om skolan hur viktigt det är 

att en lärare förses med nödvändiga verktyg för att utveckla sin yrkesprofessionalism. Ändå 

ser verkligheten helt annorlunda ut. I denna studie beskrivs hur lärarna i första hand 

efterfrågar ämneskompetens samtidigt som de beskriver att de lägger mest energi och tid på 

att förmedla en god fostran till eleverna. Detta kan ses som paradoxalt men som tidigare 

beskrivits i detta arbete skulle trygghet kunna vara den faktor som påverkar. Då 

ämneskunskapen är klart specificerad och samhällets och skolans värdegrund inte är lika 

tydliga, så väljer läraren förstås det mest friktionsfria. Diskussionen om moral/etik och rätt/fel 

ställer stora krav på individen, vars omvärldsbild och egna värderingar kommer att 

ifrågasättas i och med detta. Hur denna fostran ska gå till och vilka värderingar som ska 

förmedlas är ett mycket känsligt ämne. En annan aspekt är integritet. En lärare kan ju inte 

förväntas gå över ”den privata gränsen” till vad som är familjens ensak, som t.ex. att förmedla 

olika former av värderingar. Var går gränsen? Vilka värderingar anses som grundläggande? 

Detta är oerhört viktiga diskussioner som måste tas på varje respektive enhet så att en lärare 

har ”något att luta sig mot” i sitt handlande och agerande.  

 

I den undersökta skolan är kompetensutvecklingsbudgeten mindre än 1000: - per lärare och 

läsår (att jämföra med t.ex. Y kommuns IT-enhet där motsvarande belopp är 17000: - per 

person och år). Då detta belopp visat sig vara otillräckligt så har rektor ansvarat för att själv 

söka andra medel än statliga och kommunala för kompetensutveckling t.ex. EU-bidrag i och 

med att kommunernas medel inte tycks räcka till eller att kommunerna helt enkelt inte 

prioriterar skolan. Om kommunerna förväntar sig att skolan ska utvecklas och att Lpo 94 ska 

följas så innebär detta förstås en ekonomisk satsning, vilken tycks ha uteblivit. Resultatet 

visar stora neddragningar istället för stora satsningar. Var hamnar eleven i allt detta? Som en 

av lärarna i undersökningen uttryckte: ”Eleverna är ju som de är i alla fall. De behöver det de 

behöver ändå”.  

 

Den låga budgeten för kompetensutveckling kan till viss del bero på den kortsiktiga planering 

som kommunernas ansvar för skolan medför. Kommunerna har i regel ettårsbudget och 

förväntas att redovisa ett positivt resultat vid årets slut. Det blir emellertid svårt att se någon 

vinst inom skolans värld endast ett år efter en ekonomisk satsning. Det tar betydligt längre tid 

för att kunna se resultaten av varje satsad krona. Jag kommer att återkomma till detta senare i 

diskussionen.  
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Jag har svårt att se varför inte lärares kompetensutveckling prioriteras högre. Det är ju ändå de 

som ska utbilda de nya samhällsmedborgarna. Det är skolans utseende idag som kommer att 

forma samhällets utseende imorgon.  

 

 

Skolan och samhället 

 

Jag har tidigare nämnt den växelverkande inverkan som skolan och samhället har på varandra. 

Liljequist (1999) diskuterar skolan såsom en ”spegel av samhället”. Skolan formas av 

samhällets utveckling i form av läroplansmål och direktiv från andra styrdokument. De 

förhållanden som påverkar skolan idag visar inte någon effekt förrän efter flera år, när 

eleverna går från skolan ut i samhället. Det är därför viktigt att se skolans utformning i ett 

längre perspektiv. Det är förvånande att se hur viktiga faktorer som budget o.d. planeras för 

ett år i taget då det krävs en ekonomisk satsning, vilket alltså leder till ett underskott i 

budgeten, för att på sikt nå bra resultat i skolan. Detta verkar bli en negativt växande spiral 

som kan få förödande konsekvenser när vi om ca 10 år har en stor andel elever med bristande 

kunskaper som ska ut i samhället och göra detta lönsamt. Liljequist (1999) varnar för dessa 

kunskapsluckors effekter på samhällsutvecklingen. Han ifrågasätter huruvida skolan är ett 

instrument för integration eller segregation. Samhället idag, har ingen plats för dem som inte 

har en god utbildning. De slås ut först genom arbetslöshet, sedan av boendet då de hamnar i 

områden med lägre hyra med social låg standard. Vad händer om andelen elever som inte 

lyckats nå målen växer? Hur kommer detta att påverka samhällsutvecklingen på sikt?  

 

”Såsom utvecklingen hittills tett sig syns resan till kunskapssamhället för en mindre grupp gå 

med flyg till all världens metropoler, för andra inte fullt så långt med tåg eller buss, medan de 

som inte förstår språket och koderna, som aldrig bjuds in till framtids- eller 

kunskapsseminarier, får gå till fots eller blir kvar för att i inbördes konkurrens sälja sin 

arbetskraft och ta hand om den markservice, utan vilken ingen elit eller överklass kan 

existera” (Liljequist 1999, s. 24).  
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Egen slutreflektioner 

 

Det är en lärares ansvar att: 

• vara väl insatt i läroplanens mål och att förverkliga dessa 

• analysera och tillgodose varje elevs individuella behov 

• stimulera eleven till eget kunskapssökande 

• fostra eleven till ansvarskännande samhällsmedborgare 

• förebygga och förhindra att någon inom skolan utsätts för kränkande behandling 

• hålla de yrkesetiska principerna levande 

• ansvara för sin egen kompetensutveckling, dels för att bedriva en god undervisning, 

dels för att kunna följa yrkesområdets och samhällets utveckling 

 

Hur ska detta ska kunna möjliggöras inom ramen för den samhälleliga situation som just nu 

råder? Visionen är god men det tycks saknas medel för att förverkliga den. Resultatet visar att 

lärare strävar efter att uppfylla dessa krav men att viktiga resurser saknas för att detta ska 

kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt. Jag ställer mig frågan om visionen är en 

förklädnad för att dölja verkligheten, eller som Liljequist (1999) beskriver:  

 

”De stora slagorden har i rätta förpackningar en märklig lyskraft när de, som t.ex. projektet 

’Europas bästa skola’, som färggranna ballonger stiger mot skyn för att senare försvinna in i 

de spruckna illusionernas tystnad. Frågan är vilken lyftkraft det finns i ’kunskapssamhället’ 

och ’kunskapslyftet’, om de kommer att medföra en ljusnande framtid eller vara den 

kosmetika som döljer ärren av arbetslöshet och ökade sociala klyftor”  

(Liljequist 1999, s. 23). 
 

Det är min förhoppning att denna studie ska stimulera och uppmana andra att forska vidare 

inom detta för att få en bredare bild av situationen i skolorna.  

 

• Hur ser kommunernas politiker på lärares yrkesroll och förutsättningar för läraren att 

möta kraven i yrkesrollen? 

• Framtidsforskning; vad händer imorgon? Kan man urskilja trender?  

• Kan denna studie representera ett genomsnitt i Sverige? Hur ser situationen ut på 

andra skolor i andra kommuner? 
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Missivbrev och enkät 
 
Hej! 
 
Jag heter Inger Sandgren och studerar Pedagogik vid HTU, Vänersborg. Jag 
arbetar för närvarande med en studie gällande lärares syn på sin yrkesroll och 
vilka förutsättningar som krävs för att lärare ska kunna möta kraven i 
yrkesrollen. Då yrkesrollen för lärare förändrats drastiskt under senare år finner 
jag det intressant att studera vilka resurser och verktyg som står till lärares 
förfogande i deras yrkesutveckling.  
  
Denna enkät är en viktig del i detta arbete. Resultatet kommer att redovisas i en 
D-uppsats i ämnet Pedagogik. Fokus för min forskning är Din tolkning av 
lärarrollen samt Din beskrivning av vilka resurser som finns tillgängliga 
respektive saknas. Syftet är att resultatet ska kunna fungera som en vägledning 
för lärare, skolledning och facklig organisation m.fl. för att belysa vilka resurser 
som krävs för att en lärare ska kunna möta de krav som formuleras i yrkesrollen. 
 
Allt material kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. inga namn på deltagare, 
skola eller kommun kommer att nämnas. Enkäterna är numrerade endast i syfte 
att påminnelse ska kunna skickas till de som ej lämnat svar och kommer att 
förstöras efter undersökningens slut.  
 
Enkäten kommer endast att delas ut till lärare på denna skola. Det är därför 
viktigt att alla besvarar enkäten för att skapa en så heltäckande bild som möjligt.  
Enkäten består av fem frågor där Du fritt formulerar dina svar.  
 
Jag hoppas Du känner att Du kan avvara den tid som behövs för att kunna 
besvara dessa frågor. När enkäten är ifylld, lägg den i bifogat kuvert och posta 
senast 11/4.  
 
Vill Du veta mer om undersökningen eller ta del av det färdiga arbetet så är Du 
välkommen att kontakta mig på e-mail: inger.sandgren@lidkoping.org 
 
 
Ett stort tack för Din medverkan! 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Inger Sandgren 



 

 

Lärares yrkesroll – förutsättningar och verktyg för att möta kraven 
 
 
 

1. Hur skulle Du vilja beskriva Din yrkesroll?  
Vilka olika delar, roller och ansvarsområden ingår och vad innehåller dessa i 
huvudsak? Ex. pedagogik, fostran, yrkesetiska principer, elevvård, egen 
kompetensutveckling. Beskriv det Du tycker är centralt i yrkesrollen och vilka krav 
som ställs på en lärare idag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Var god vänd. 
 



 

 

2. Ange vilka förutsättningar Du ser som nödvändiga för att kunna möta kraven 
som formuleras i yrkesrollen?  
Ex. skolledning/organisation, tillgång till kompetensutveckling, gemensamma etiska 
principer, fackliga avtal etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Vilka verktyg finns för Din yrkesutveckling? 
Ex. Inom vilka områden och i vilka former erbjuds kompetensutveckling på Din 
arbetsplats, hur bearbetas yrkesetiska frågor, etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Vilka verktyg tycker Du saknas? Beskriv de områden där det finns brister? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kompetensutveckling ingår som ett av 6 utvecklingsområden i det nya  

5-årsavtalet. Vilka effekter har Du märkt av detta? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÄNNU ETT STORT TACK för att Du tog Dig tid!



 

 

Infobrev fokusgrupp 
 
Hej! 
 
Du kommer att deltaga i en studie gällande lärares syn på sin yrkesroll och vilka 
förutsättningar som krävs för att kunna möta kraven i yrkesrollen. Resultatet 
kommer att redovisas i en D-uppsats. Allt material kommer att behandlas enligt 
gällande forskningsetiska principer.  
 
Undersökningen kommer att genomföras i en fokusgrupp. Detta innebär att 6 
stycken lärare fritt diskuterar nedanstående frågeställningar. Jag kommer att vara 
närvarande för att ev. ställa ytterligare frågor under tiden. Jag kommer att göra 
en ljudupptagning av diskussionen. 
 
Det är bra om Du har möjlighet att studera frågeställningen innan 
undersökningen. 
 
 
Frågor: 
 

• Hur upplever lärare att ”dagens” lärarroll ser ut? 
• Vilka förutsättningar krävs för att möta kraven i yrkesrollen? 
• Vilka verktyg finns?  
• Vilka verktyg saknas? 
• Kompetensutveckling ingår som ett av 6 utvecklingsområden i det nya 5-

årsavtalet. Märkbara effekter? 
 
 
Har Du några frågor är Du välkommen att kontakta mig på e-mail: 
inger.sandgren@lidkoping.org  
eller telefon: 0510-220 12, 0709-170 555 
 
 
Ett stort tack för hjälpen! 
 
Med vänlig hälsning 
 
Inger Sandgren 
 

 

 



 

 

 

 

 
Diskussionsfrågor fokusgrupp 

 
 
 
 

1. Hur skulle ni vilja beskriva er yrkesroll? 
Beskriv de delar ni ser som centrala och vilka krav som ställs på en lärare 

idag. 

 
 

2. Ange vilka förutsättningar ni ser som nödvändiga för att kunna 
möta kraven som formuleras i yrkesrollen? 
 

 
 

3. Vilka verktyg finns för er yrkesutveckling? 
 
 

 

4. Vilka verktyg tycker ni saknas? Inom vilka områden finns det 

brister? 

 
 
 

5. Kompetensutveckling ingår som ett av 6 utvecklingsområden i det 

nya 5-årsavtalet. Vilka effekter har ni märkt av detta? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Intervjuguide – rektor 
 
 

1. Hur skulle Du vilja beskriva lärares yrkesroll? 
Beskriv de delar Du ser som centrala och vilka krav du tycker ställs på en lärare idag.  
Vilka delar innehåller den? Pedagogik, fostran, yrkesetiska principer, elevvård 
Ansvarsområden? Egen kompetensutveckling, planering av undervisning, material 
m.m., lärande organisation (vem har ansvaret) 
Roller? Kollega, mamma/pappa åt elever, kunskapsförmedlare, fostrare m.m. 

 
 

2. Ange vilka förutsättningar Du ser som nödvändiga för att lärare ska kunna möta 
kraven som formuleras i yrkesrollen? 
Ex. Organisation/skolledning, tillgång till kompetensutveckling, gemensamma etiska 
principer, fackliga avtal etc. tid avsatt för diskussioner, planering m.m. lärares egna 
initiativ? Vad är centralt? 

 
 

3. Vilka verktyg erbjuds för lärares yrkesutveckling? 
Inom vilka områden och i vilka former erbjuds kompetensutveckling, hur bearbetas 
yrkesetiska frågor. Vad ser Du för möjligheter som är tillgängliga runt lärarna där de 
kan få det de behöver för att kunna utveckla sin yrkesroll.  

 
 

4. Vilka verktyg tycker Du saknas? Inom vilka områden ser Du brister? 
Hur vill Du att yrkes/kompetensutvecklingen ska utformas och vad bör den innehålla? 

 
 

5. Kompetensutveckling ingår som ett av 6 utvecklingsområden i det nya 5-
årsavtalet. Vilka effekter har Du märkt av detta? 
Vilka effekter tror Du kunna se på sikt som en följd av detta? Om inte, varför? 
Förslag till lösningar? 



 

 

Intervjuguide – lärare 
 
 
1. Hur skulle ni vilja beskriva er yrkesroll? 
    Beskriv de delar ni ser som centrala och vilka krav du tycker ställs på en lärare idag.  
    Vilka delar innehåller den? Pedagogik, fostran, yrkesetiska principer, elevvård 
    Ansvarsområden? Egen kompetensutveckling, planering av undervisning, material m.m.,      
    lärande organisation (vem har ansvaret) 
    Roller? Kollega, mamma/pappa åt elever, kunskapsförmedlare, fostrare m.m. 

 
 

2. Ange vilka förutsättningar ni ser som nödvändiga för att kunna möta      
    kraven som formuleras i yrkesrollen? 
    Ex. Organisation/skolledning, tillgång till kompetensutveckling, gemensamma etiska    
    principer, fackliga avtal etc. tid avsatt för diskussioner, planering m.m. lärares egna    
    initiativ?  Vad är centralt? 
 
  
 
3. Vilka verktyg finns för er yrkesutveckling? 
    Inom vilka områden och i vilka former erbjuds kompetensutveckling. Vad ser ni för   
    möjligheter som är tillgängliga runt er där ni kan få det ni behöver för att kunna    
    utveckla er yrkesroll eller delar av den. 
 
 
4. Vilka verktyg tycker ni saknas? Inom vilka områden finns det brister? 
    Hur vill ni att yrkes/kompetensutvecklingen ska utformas och vad bör den innehålla? 
 
 
5. Kompetensutveckling ingår som ett av 6 utvecklingsområden i det nya 5-årsavtalet.       
    Vilka effekter har ni märkt av detta? 
    Vilka effekter hoppas Du kunna se på sikt som en följd av    
    detta?  



 

 

Intervjuguide - fackliga representanter 
 
 
1. Hur skulle Du vilja beskriva lärares yrkesroll? 
    Beskriv de delar Du ser som centrala och vilka krav du tycker ställs på en lärare idag.  
    Vilka delar innehåller den? Pedagogik, fostran, yrkesetiska principer, elevvård 
    Ansvarsområden? Egen kompetensutveckling, planering av undervisning, material m.m.,      
    lärande organisation (vem har ansvaret) 
    Roller? Kollega, mamma/pappa åt elever, kunskapsförmedlare, fostrare m.m. 

 
 

2. Ange vilka förutsättningar Du ser som nödvändiga för att lärare ska kunna möta      
    kraven som formuleras i yrkesrollen? 
    Ex. Organisation/skolledning, tillgång till kompetensutveckling, gemensamma etiska    
    principer, fackliga avtal etc. tid avsatt för diskussioner, planering m.m. lärares egna    
    initiativ?  Vad är centralt? 
 
  
 
3. Vilka verktyg erbjuds för lärares yrkesutveckling? 
    Inom vilka områden och i vilka former erbjuds kompetensutveckling. Vad ser Du för   
    möjligheter som är tillgängliga runt lärarna där de kan få det de behöver för att kunna    
    utveckla sin yrkesroll eller delar av den. 
 
 
4. Vilka verktyg tycker Du saknas? Inom vilka områden ser Du brister? 
    Hur vill Du att yrkes/kompetensutvecklingen ska utformas och vad bör den innehålla? 
 
 
5. Kompetensutveckling ingår som ett av 6 utvecklingsområden i det nya 5-årsavtalet.       
    Vad är bakgrunden till detta? 
    Vilka effekter har Du märkt? Vilka effekter hoppas Du kunna se på sikt som en följd av    
    detta? 



 

 

  

Påminnelse enkät 
 
 
 
Synpunkter på ditt arbete 
 
 
Enligt mina anteckningar har Du ännu inte besvarat frågeformuläret som Du bör 

ha fått för några dagar sedan. Det är av allra största betydelse för 

undersökningen att även Du svarar. 

 

Jag är tacksam om Du skickar in det ifyllda formuläret snarast. För den händelse 

att Ditt formulär förkommit ber jag Dig kontakta mig på e-mail: 

inger.sandgren@lidkoping.org så skickar jag ett nytt. Skulle Du redan ha svarat 

ber jag Dig bortse från detta meddelande. 

 

Jag är mycket tacksam för Din medverkan. 

 

Inger Sandgren 
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