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Abstract

It is difficult to describe the contents of the teaching post in general terms. Each school gives

the teacher different working conditions. I have in this examination, through interviews with

experienced teachers tried to understand the reality behind the role of being a teacher. Being a

teacher can involve constantly having a bad conscience and not being satisfied with the job

achieved, on the other hand the post can also include getting confirmation from the pupils in

their learning process. The teachers role is constantly changing which adds to its complexity.

In addition the teacher also needs to combine two dimensions, to keep order and to teach. The

role of being a teacher has been changing through years and today the teacher has a lot more

responsibility and a lot more tasks. The role as a teacher can be a part of a persons identity

even in private life. It is important to set limits to when the working day ends and also set

bounds to how high demand the teacher has on herself/himself.

Keywords: teacher, teaching, teacher’s post, the role of being a teacher.
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Sammanfattning

Det är svårt att ge en generell bild av hur läraryrket ser ut och vad det innebär. Alla skolor ger

lärare olika förutsättningar och dessa kan visa på stora variationer. I det här arbetet har jag

genom intervjuer med erfarna lärare försökt få en bild av hur läraryrket ser ut i verkligheten.

Att vara lärare kan innebära att ständigt ha ett dåligt samvete och sällan känna sig nöjd med

det man åstadkommit. Det kan också innebära att få bekräftelse genom barnen då de visar att

de gjort en ny upptäckt och lärt sig något nytt. Läraryrket visar sig vara komplext då det är ett

yrke i ständig förändring och förutsätter att läraren får ihop olika dimensioner. Rollen innebär

dels att hålla ordning men även att undervisa. Lärarrollen har förändrats över tiden och

innebär i dag ett ökat ansvar och fler arbetsuppgifter. Läraryrket kan bli ens identitet även

privat. Det gäller att sätta gränser för när arbetsdagen tar slut och för hur höga krav som man

kan ha på sig själv som lärare.

Nyckelord: lärare, lärarroll, läraryrke, undervisning.
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1.Inledning

1.1 Bakgrund

Efter mer än tre år som lärarstudent har jag en helt annorlunda bild av läraryrket än den jag

hade när jag påbörjade mina studier. Läraryrket tycks vara oerhört komplext. Ju mer jag lär

om mitt framtida yrke desto mer komplext tycks det vara. Det är inte enkelt att säga med

några väl valda ord vad en god lärare ska ha för egenskaper och kunskaper. Alla människor

har en bild av skolor och läraryrket, då de allra flesta i Sverige har gått i skolan. Synen på

lärarrollen kan visa på stora variationer beroende på både kunskap och egna erfarenheter av

skolan och dess personal och miljö. Alla människor tycker något om skolan och dess lärare.

Under tiden på lärarutbildningen har jag funderat mycket över lärarrollen och vad den

egentligen innebär i verkligheten. Det är alltid svårt att få en rättvis bild av verkligheten när

man inte deltar i den under hela utbildningstiden. Däremot anser jag att ju längre fram jag

kommit i min utbildning desto mer komplex tycks lärarrollen vara. Flera gånger under

utbildningen har jag även fått höra att verkligheten ser helt annorlunda ut, än den bild som jag

fått under lärarutbildningen, och att jag kommer att få en verklighetschock när jag kommer ut

i arbetslivet. Jag vill för mig själv och andra synliggöra och redogöra för vad rollen som lärare

egentligen innebär och kräver.

1.2 Syfte

Anledningen till att jag valt att göra den här undersökningen är att jag upplever ett behov av

att få kartlägga det yrke jag om några månader ska vara beredd att utöva. Jag vill veta vad

läraryrket innebär. I den här undersökningen vill jag genom intervjuer ta reda på vad erfarna

pedagoger anser att deras yrke innebär och kräver samt hur synen på lärarens egen yrkesroll

har förändrats genom åren ute på fältet. Vad man som student lägger in vad läraryrket innebär

behöver inte överensstämma med vad verksamma lärare tycker. Det är inte heller särskilt

troligt att det gör det. Jag vill också ta reda på vilka hinder som finns i lärarnas yrkesutövande

samt hur de gör för att överbrygga dem. Jag vill också kartlägga hur lärarrollen förändrats

över tid, samt hur forskare och lärare tror att framtidens skola kommer att se ut. Syftet är inte

att ge en generell bild av yrket utan snarare att ge en redogörelse för hur författare av

litteraturen beskriver yrket samt hur de intervjuade lärarna upplever sin roll.
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1.3 Avgränsning

Skolan innefattar många årskurser. I detta arbete har jag dock begränsat mig till att undersöka

hur läraryrket ser ut och vilka föreställningar man har som lärare för barn i skolår 1-6.

Litteraturen har däremot inte specifikt handlat om lärare som arbetar med i barn i dessa åldrar,

utan jag har snarare sett innehållet utifrån detta perspektiv.



8

2. Litteraturgenomgång

Här kommer jag nu att redogöra för vad litteratur samt läroplan menar att läraryrket innebär,

vilka egenskaper en god lärare ska ha, samt genom att hänvisa till litteratur, påvisa yrkets

komplexitet och hur yrket förändrats genom åren. Jag kommer också att beröra hur

morgondagens lärarroll kan komma att se ut.

2.1 Vad läraryrket handlar om

Här följer nu en redogörelse för vad läraryrket  innebär och handlar om, samt vilka

arbetsuppgifter som ingår i lärarrollen.

2.1.1 Vad säger styrdokumenten om lärarens arbete?

De styrdokument som finns anger vilket uppdrag läraren har. I Läroplanen för det

obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo 94, www.skolverket.se) anges riktlinjer för vad lärarna

skall uppfylla och arbeta för i sin yrkesroll. Här finns även gemensamma riktlinjer som

innefattar all skolpersonal. Styrdokumentet beskriver utförligt läraruppdraget och vad en elev

ska uppnå i grundskolan. Här följer några av de punkter vilka innefattar vad läraren skall

uträtta i sitt uppdrag: Läraren skall ”utgå från varje individs behov, förutsättningar,

erfarenheter och tänkande”. Läraren skall även ”stärka elevernas vilja att lära och elevernas

tillit till den egna förmågan”, vidare ska läraren ”stimulera, handleda och ge särkilt stöd till de

elever som har svårigheter”. Yrket innebär också att ”samverka med andra lärare i arbetet för

att nå utbildningsmålen” och ”tillsammans med eleverna planera och utvärdera

undervisningen”. Läraren ska också ”se till att alla elever oavsett kön och social och kulturell

bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll så

att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad”. ”Läraren ska också samverka med

och fortlöpande informera föräldrarna om elevernas skolsituation, trivsel och

kunskapsutveckling och hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation

och därvid iaktta respekt för elevens integritet”(s.6f).

2.1.2 Läraryrkets innebörd och arbetsuppgifter

Carlgren & Marton (2002) menar att lärarens arbete alltid handlat om att hos eleven utveckla

olika bestämda förmågor och förhållningssätt. Skolans uppdrag ska förverkligas av lärarna.

Yrket innebär inte enbart att förmedla kunskaper utan också om att få in eleverna i en
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gemenskap, både socialt och kulturellt. Läraren ska organisera och leda aktiviteterna i skolan.

Därigenom måste eleverna motiveras till att vilja då viljan inte är självskriven hos alla elever.

För att uppnå motivation finns olika metoder. Det förekommer alltifrån skrämselmetoder, till

att involvera eleverna i planering och utvärdering av arbetet. Allt för att få eleverna

motiverade (a.a.). Kveli (1994) påpekar att barnen har ett stort behov av vägledning och stöd

på deras väg in i vuxenlivet, här är lärarens roll mycket viktig. Hon menar att skolan

förbereder barnen för livet. Genom dessa elever har skolan också ett inflytande över samhället

och dess utveckling.

Dagens politiker hävdar att lärare av i dag ska ha förmågan att skapa en miljö för uppväxt och

lärande där eleverna känner gemenskap och trygghet. Därigenom menas att läraren ska

kompensera den bristande omsorg som alltfler barn tenderar att vara drabbade av. Läraren ska

få eleverna att känna lust och nyfikenhet samt stärka deras självkänsla och få dem att fungera

i sociala sammanhang (Bergem, 2000). Lärarens ansvarsområden har blivit större och innebär

i dag även att läraren skall vara med och ansvara för helheten både gällande skolutveckling

och gemensamma arbeten inom skolan. Ett aktivt samarbete med föräldrar, den lokala

kringmiljön och med skolans alla organ är också numera en del av lärarens arbetsuppgifter

(Kveli, 1994). Läraren ska även ha en yrkesetisk medvetenhet (se 2.4.4) och veta vilka ansvar

och förpliktelser som yrket innebär. Kompetensutveckling är också en viktig del av

lärararbetet då man inte kan anse sig färdigutbildad när man tagit examen. Därför krävs det ett

intresse att ständigt utveckla nya insikter och färdigheter. Detta är läraren själv ansvarig för

(a.a.).
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2. 2 Läraryrket i går, idag och i morgon

Här följer en redogörelse för hur läraryrket såg ut förr samt hur det förändrats under det

senaste århundradet fram till dagens läroplan, Lpo 94.

2.2.1 Läraryrket förr

Efter folkskolestadgan som inrättades 1842 blev skolans uppgift att lära ut läsning, skrivning,

räkning och kunskaper i allmänbildande ämnen (Koskenniemi & Tenerz, 1952a, i Rhöse

2003). Läraryrket, framförallt att vara lärare för de yngre barnen, var främst ett kvinnoarbete.

Anledningen till detta var främst att kvinnorna var billig arbetskraft. Oftast var de också

outbildade (a.a.). Under krigsperioden kom skolan att präglas av att utveckla disciplin och

auktoritetstro. I mitten av 1900-talet kom detta att förändras till att skolan inriktas mer på

samarbete och att utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt (Richardsson 1983, i a.a.).

Skolkommissionen satte upp tio olika mål för skolväsendet. Målen handlade bland annat om

omvårdnad, studiefostran, färdigheter i språk och räkning, allmänbildning och social,

personlighets och praktisk fostran ( a.a.).

2.2.2. Den första läroplanen

1962 kom den första läroplanen och sju år senare kom Läroplanen för grundskolan 69, Lgr69.

Den innehöll en hel del motsägelser. Bland annat skulle lärarna arbeta ämnesövergripande,

men det fanns också en timplan som delade upp ämnena. I läroplanen betonas vikten av

elevens personlighetsutveckling samtidigt som betygssättningen grundade sig på

ämneskunskaper (Rhöse, 2003, s 42f). 1974 lades SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete)

fram. Den innebar att skoldagen skulle bli mer samlad och den skulle ha ett omväxlande och

mångsidigt innehåll. I denna utredning föreslås arbete i arbetslag, vilket skulle leda till mindre

isolering för lärarna (SOU, 1974:53). Senare kom Läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80,

som var den första läroplanen som fastställdes av regeringen. Tidigare hade det varit

skolöverstyrelsens uppgift (Marklund 1982a, i Rhöse, 2003.). I denna framhävde man olika

arbetssätt, alltså hur arbetet skulle bedrivas.

2.2.3. Dagens läroplan

I den senaste läroplanen för grundskolan, Lpo 94, koncentreras det framför allt på vad som

ska uppnås och inte hur (Carlgren & Marton 2002). Denna läroplan kom efter en offentlig

utredning ”Skola för bildning” (SOU1992:94). Lärare och skolledare ges alltså friheten att
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själva välja vilken väg de vill gå för att nå målen. Lpo94 skall också öka samarbetet mellan

förskola och barnomsorg (utbildningdep.1994 i Rhöse 2003).

 2.2.4 Lärarens utökade ansvar

På 90-talet ställs nya krav på lärare även utanför klassrummet. Lärare ska vara med och

utveckla skolan och medverka i att utforma lokala arbetsplaner. Detta medför ett större krav

på språklig kunskap i samtalen med kollegor och andra samarbetsorgan. I dagens skola är det

ingen självklarhet att läraren har auktoritet, utan i dag måste man vinna den (Carlgren &

Marton, 2002). Kveli (1994) menar att läraren har gått ifrån att vara en byråkrat, som skulle

genomföra förslag som var skapade av andra, till läraren som ska vara en självständig,

ansvarsfull och kompetent ledare. Hon menar vidare att lärarutbildningen förr inte var

analytisk utan försökte förmedla den förståelse för de lösningar som räknades som bra och

viktiga. Fokuseringen låg förr på frågan hur, medan den nu är inriktad på frågorna; vad och

varför? .

2.2.5 Morgondagens lärare

Carlgren & Marton 2002 tror även de att läraryrket står inför en skiftning där fokus flyttas

från en ”hur - kultur” till en ”vad – kultur”. Denna förändring innebär att fokus flyttas från att

tala om ”hur” lärare ska verka för att barnen ska uppnå målen till att fokus istället ligger på

”vad” eleven ska uppnå. Läraren får därigenom själv välja väg. Vidare menar författarna att

framtidens barn kommer att ha åtskilligt antal fler möten med nya människor, platser och

språk. Därför måste läraren utveckla förmågan hos eleven att lära från egna erfarenheter och

nya situationer samt att även vara kritisk. Detta tror författarna att läraren kan uppnå genom

att låta barnen möta en varierad verksamhet i skolan eftersom skillnader mellan individer och

situationer är stora runt om i skolorna.  Läraren kommer i framtiden också att behöva ha en

mer analytisk medvetenhet samt äga förmågan att förstå och kunna hantera enskilda fall.

Världen är föränderlig och författarna ställer sig frågan hur man som lärare ska kunna

förbereda barn på en framtid vi inte vet någonting om. Kveli (1994) menar att läraryrket är än

viktigare än vad det varit då barnen i dag växer upp i en komplex och orolig värld. I dag talas

det om att vi lever i en värld styrd av det personliga valet snarare än styrt av ödet. Samhället

av i dag ställer höga krav då vi ges större frihet och fler möjligheter. För många kan samhället

i dag orsaka prestationsångest och en känsla av att inte räcka till. Denna samhällssituation

ställer höga krav på läraren då de hos eleven måste hjälpa till att utveckla förmågan hos dem

att tro på sig själva, respektera andra och ta eget ansvar.
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2.3 Hur är en god lärare?

Det finns många åsikter om vad en bra lärare gör i sitt arbete. Vissa menar att egenskaperna

finns förankrade i personligheten. Av denna anledning tycks utbildningens roll vara av mindre

betydelse. Andra menar att utbildning och ämneskunskaper gör en bra lärare. Genom historien

har synen på vad en lärare ska kunna ständigt förändrats (Hartman, 2005). Längre tillbaka

sågs läraryrket i det närmaste som ett kall. Detta innebar att de personliga egenskaperna vägde

tungt. Genom forskning har man försökt att få svar på vad som kännetecknar en god lärare.

Denna fråga är dock svår att få svar på då lärare hela tiden ställs för helt olika situationer och

att varje lärare är bra på olika saker (Kveli, 1994). I en rapport ur utbildningsdepartementets

skriftserie står att läsa vad som krävs av den nya lärarrollen. Här påpekas att läraren har en

handledande roll och den kompetens som krävs av en lärare i dag är mer omfattande än vad

den varit. Läraren ska i dag ha större didaktisk kunskap och kunna skapa relationer byggda på

tillit och förståelse gentemot sina elever. Den utökade frihet som yrket fått kräver också en

större kunskap inom valet av lämpligt läromedel. Läraren ska också kunna reflektera själv och

tillsammans med andra, uttrycka sig i skrift och kunna samverka för att nå målen (utbildnings

dep. 2001). Enligt Pedagog Lee Schulman 1987 har en bra lärare kvalifikationer såsom

praktiska, pedagogiska och kunskaper inom olika ämnesområden. En kvalificerad lärare ska

också ha kunskaper om skolans struktur och utrustning och inneha en reflektionsförmåga

(Schulman 1987, i Maltén 1995,). Maltén själv menar att yrket handlar om att inta ett

vetenskapligt förhållningssätt. Bland annat tycker han att läraren ska ha många

undervisningsstrategier, vara inriktad på förändring, äga ett yrkesspråk, vara förutsättningslös

och fördomsfri, ha förmågan att ompröva och ifrågasätta och även vara kvalitetsmedveten

samt arbeta med utvecklingsarbete i skolan. Dessutom ska en kompetent lärare följa med i

aktuell forskning. Läraren ska också ha en helhetssyn och äga en reflekterande hållning till sin

yrkesroll (Maltén, 1995). Den engelska forskaren, Lawrence Stenhouse, beskrev den nya

lärarrollen i Lärare som forskare. Även han menar att en lärare i dag ska ha en

forskarinställning till sitt arbete och att läraren ständigt ska ifrågasätta och kritiskt värdera

arbetsformer. Vidare anser han att en lärare ständigt utvecklar och utvidgar sin

yrkeskompetens ( Kveli ,1994 ).
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2.4 Läraryrkets komplexitet

Här kommer jag att behandla delar av den problematik som lärare kan ställas inför i deras

yrkesroll. Avsnittet avslutas genom att beskriva hur läraren kan överbrygga endel av de

problem som nedanstående författare redogör för.

2.4.1 Ett yrke i ständig förändring

Läraryrket är mer komplext än att kunna beskrivas utifrån det åliggande som lärare har.

Lärare ska förverkliga skolans uppdrag. De flesta lärare arbetar medvetet mot olika mål

medan andra  måste rikta in sig på att överleva i sin yrkesroll. Att vara lärare har inte samma

betydelse i olika tidsepoker utan yrket förändras hela tiden beroende på hur samhället ser ut.

Lärarna har inte bara ett kunskapsuppdrag i form av undervisning utan ska även se till att

eleverna anpassas till det samhälle vi lever i och som de själva ska vara med och forma.

Skolan påverkas genom förändringar i samhället såsom arbetslöshet, invandring,

åtstramningar i ekonomi och även av informationsteknologins utveckling. Alla dessa faktorer

påverkar skolan och läraren. Andra saker som påverkar kan vara skolans organisation och

innehåll, resurser inom skolan, lokaler, måltider, tillgång till datorer, specialundervisning

samt läromedel (Carlgren & Marton, 2002).

2.4.2 Det dåliga samvetet

Att vara lärare betyder inte samma sak i dag som det gjorde tidigare. En integrering har skett

och barn med särskilda behov går i vanliga klasser och alla elever ska få sina individuella

behov tillfredsställda. Lärarens ansvar har tilltagit med alltfler arbetsuppgifter. Det har alltså

skett en intensifiering av läraryrket, vilken har bidragit till att läraren har sämre tid för

planering, (Hargreaves, 1998). Skuldkänslan är ett grundläggande drag hos lärare och detta

kan leda till ödesdigra konsekvenser i form av utbrändhet. Hargreaves menar att detta inte

enbart är ett problem för läraren utan även ett problem för hela samhället. Psykiatrikern

Tollak Sirnes menar att läraryrket är ett omöjligt yrke som banar väg till utbrändhet eftersom

yrket kräver totalt engagemang och aldrig ger lugn och ro (Bergem, 2000).



14

2.4.3 Att få ihop olika dimensioner

För att läraren ska kunna leva upp till det som förväntas måste han/hon kunna hålla i ordning i

klassrummet. Denna förväntade ordning tycks visa på stora variationer. Att vara lärare

innebär att hålla i många trådar samtidigt då hon/han i undervisningssituationer inte får bli för

långdragen, för då kan eleverna tappa fokusering. Läraren får inte heller hålla för djupa

diskussioner då detta kan resultera i att eleverna blir okoncentrerade. Hela tiden måste läraren

hålla en balans i arbetet med eleverna (Carlgren & Marton, 2002). I läraryrket är inte någon

dag likt den andra. Förberedelser och planering är nödvändig, men varje dag uppstår saker

som ingen kan gardera sig mot. Vid dessa tillfällen ställs lärarkompetensen på prov (Bergem,

2000). Vissa kollektiva kompetenser har utvecklats bland lärarna, bland annat att göra flera

saker samtidigt, ”ha ögon i nacken” och att hålla ett högt tempo. I undervisningssituationen

ska läraren vara lyhörd, hålla ordning och balansera motsättningar. Om man som lärare inte

håller denna nivå riskerar man att tappa kontrollen eller få svårigheter att kontrollera klassen.

Det råder motsättningar mellan lärararbetets olika dimensioner, undervisning och ordning. För

att kunna förverkliga uppdraget måste läraren förmå att hålla samman dessa olika

dimensioner, dels ska läraren nå resultat ur en didaktisk dimension, dels upprätta och

upprätthålla ordning (Carlgren &Marton, 2002,).

2.4.4 Lärares yrkesetik

Lärare ställs i sin vardag hela tiden inför yrkesetiska dilemman. Bergem (2000) menar att det

inte är ämneskompetensen utan mera en yrkesetisk kompetens som läraryrket kräver.

Eftersom läraren både är kunskapsförmedlare, handledare och även innehar uppgiften att

fostra. Enligt lärarförbundet har lärarna ett av Sveriges viktigaste yrken, det är en av

anledningen till att de utformat Lärarens yrkesetiska principer. Här återspeglas de

gemensamma värderingar som alla lärare förväntas att ha. Detta innebär bland annat att

läraren alltid ska sätta eleverna i centrum och ska se till eleven både som enskild individ men

också som en del av en grupp. Läraren ska förhålla sig till sina elever på olika sätt vilket

bidrar till att göra yrket än mer komplext (Lärarens handbok, 2001).

2.4.5 Att övervinna komplexiteten

Ett problem med läraryrket är att varje ny reform ställer nya krav på läraren. Varje reform

kräver en ny lärare och ger lärarna hela tiden nya utgångspunkter (Carlgren & Marton 2002).

För att läraren ska få ihop yrkets olika dimensioner, den didaktiska och upprätthållandet av
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ordning, så måste läraren använda sig av olika strategier. Ur inlärningspsykologiskt

perspektiv har lotsning setts som hindrande för elevernas lärande. Med lotsning menas att

läraren hjälper eleverna förbi svårigheter och hinder istället för att vänta och låta dem

konfronteras med det de känner svårigheter inför. Lotsning sker av olika syften, dels för att

upprätthålla ordning och få eleverna att lära sig, men även för att hålla allas uppmärksamhet

uppe. Lotsningen kan även vara ett snabbt sätt att få elever att gå vidare. Den kan också vara

ett uttryck för att få ihop de olika delarna och dimensionerna av läraryrket (a.a.).

Hargreaves (1998) menar att läraryrket intensifierats vilket har lett till att många lärare har

alltför mycket att göra. Tiden räcker inte till. För att överbrygga detta problem behövs bland

annat mer undervisningsfri tid. Han anser också att betoningen på personlig omsorg och

uppfostran behöver reduceras, vidare så måste skolan ha en god miljö där man gemensamt

med kollegor utformar normer och gränser och där man hela tiden arbetar mot utveckling och

förbättring. Det måste även finnas realistiska gränser för vad en lärare ska utföra i sitt yrke.

Lärare får ändå, om inte alltid, tillfredställelse i sitt arbete. Bergem (2000) menar att det är när

eleverna visar på nya upptäckter av sin egen förmåga som lärare känner sig belåtna i sitt

arbete. Kveli (1994) tror att det är just eleverna och de personliga band som uppstår i

relationen lärare-elev, som är själva motorn i lärarens yrkesutövande. Stig Hamfors betraktar

läraryrket på ett annat sätt så till vida att vi aldrig själva kan se ett resultat av det vi

åstadkommer:

” Jag är avundsjuk på alla dessa handens yrkesutövare, byggnadsarbetare, brobyggare och andra som producerar

något synbart. De kan komma tillbaka till en plats efter många år och säga till sig själva att det här huset har jag

byggt…”

”…jag kan inte med bästa vilja peka på exempelvis Anton Hansson och säga: Titta vad jag bidragit till! Hans

enastående skicklighet är ett resultat också av mina strävanden.”

”:..Det är så svårt i vårt yrke att få en uppfattning om vad som är resultaten av egna insatser. Om det går riktigt

bra för en elev så får man vara bra inbilsk för att kunna säga till sig själv- som en snickare kan göra som gjort ett

fint bord- att detta har du och jag, min vän gjort riktigt bra.”

(Stig Hamfors 1983 ur Från min kateder betraktat, i Kveli 1994).
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2.5 Sammanfattning av litteraturgenomgång

Lärarrollen har förändrats, från att förmedla kunskap och fostra, till att vägleda och förbereda

eleverna inför livet. Läraren har allt sedan Lpo 94 fått ett större ansvar då fokus i dag inte

längre ligger på hur man ska göra för att uppnå målen utan snarare på vad som ska uppnås.

Vägen dit är upp till läraren och eleverna. Läraryrket är dock komplext, flera dimensioner ska

stråla samman och fungera, läraren ska undervisa samtidigt som förutsättningen för detta är

att en viss ordning upprätthålls i klassrummet. Detta ställer stora krav på läraren. Läraryrket är

också i ständig förändring. Alltefter hur samhället förändras så förändras skolan och

lärarrollen. Läraren ska i sitt arbete också ta hänsyn till etiska ståndpunkter vilket bidrar till

yrkets komplexitet. Ett dåligt samvete hör läraryrket till och kan i en del fall leda till

utbrändhet. Detta är dock inte enbart ett problem för den enskilde läraren utan för hela

samhället.
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2.6 Preciserad frågeställning

Efter att jag studerat litteratur och läroplan vill jag veta hur enskilda pedagoger ser på sin

yrkesroll. Vad innebär det att vara lärare, vilka arbetsuppgifter har en lärare? Jag vill också

veta vad lärarna tycker att en god lärare ska ha för egenskaper. Upplever lärarna några hinder

i sitt arbete och hur gör de i så fall för att överbrygga dem? Hur ser de på framtidens

läraryrke?
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3.Metod

För att få svar på hur lärare ser på sin yrkesroll valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer.

Då de frågor jag valde kräver en djupare tanke och kanske inte heller några kortfattade svar,

ansåg jag att denna metod var den rätta.

3.1 Att utföra kvalitativa intervjuer

Trost (2005) redogör för skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ undersökning. Han

menar att om man är ute efter att mäta något så är en kvantitativ studie mest lämplig. Om

forskaren däremot är ute efter att förstå hur en människa tänker eller reagerar, är en kvalitativ

undersökning att rekommendera. Författaren skriver också om intervjufrågornas utformning.

Han menar att det inte behöver finnas färdiga frågor, utan hellre intervjuområden. Där

intervjuaren med hjälp av områdesfrågor ber den intervjuade berätta om sin situation.

Frågeområdena ska vara stora och ganska få. Genom detta förfaringssätt har den intervjuade

större möjlighet att berätta allt den vet, friheten blir större menar Trost. Som intervjuare gäller

det bara att följa den intervjuades tankar och inte försöka påverka med sina egna. Platsen för

intervjun är viktig. Den intervjuade ska känna sig trygg i miljön. Det ska vara ostört och det

ska inte heller finnas några åhörare. Vidare säger han att det finns för- och nackdelar med alla

platser. Den som utför intervjun måste vara medveten om att platsen kan påverka resultatet

(a.a.).

3.2 Etiska principer

När det gäller etik skriver Kvale (1997) att båda parter ska veta de regler som gäller för

konfidentialiteten, både under intervjun och i senare bearbetningsstadier. Det betyder att data

som samlas in och kan identifiera de intervjuade personerna måste ändras så att identifiering

omöjliggörs. Om det skulle bli nödvändigt publicera sådana data måste personen ifråga ge sitt

samtycke. Trost (2005) menar att den intervjuade personen från början måste vara medveten

om att tystnadsplikt råder och att han eller hon när som helst kan avbryta intervjun, eller neka

till att svara på en fråga. Innan intervjun påbörjades informerade jag om att de intervjuades

identitet inte kommer att kunna röjas i det slutliga arbetet. Deras namn finns inte med på

något material och fingerade namn används konsekvent i arbetet.
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3.3 Urvalsprinciper

När urvalet till den kvalitativa studien görs vill man ofta få så stor variation bland personerna

som möjligt, inte flera liknande. Det handlar om att hitta mönster i olika människors tillvaro

(Trost, 2005). Vidare skriver han att första gången intervjuaren tar kontakt med de personer

som man vill intervjua bör denne presentera sig kortfattat t.ex. namn, institution och ärende.

Om intervjun inte sker direkt bestämmer man tillsammans tid och plats. Då ska också

intervjuaren berätta hur lång tid intervjun uppskattas ta. När jag valde vilka lärare jag skulle

intervjua ville jag dels att de skulle ha arbetat inom grundskolan en längre tid, samt inneha

handledarskap. Anledningen till detta var dels att jag ville ha erfarna pedagogers

uppfattningar. Dessutom upplever jag att lärare som handleder kandidater har en större

erfarenhet av att själva reflektera över sin yrkesroll.

3.4 Dokumentation

Det finns många sätt att dokumentera en intervju. Trost (2005) skriver om att spela in på

kassettband och menar att det finns både för- och nackdelar med det. Fördelen med att spela

in intervjuerna är att man hela tiden kan gå tillbaka och lyssna på det inspelade igen. Man kan

även skriva ut intervjun ordagrant. En annan fördel är att intervjuaren får tillfälle att lyssna på

sig själv och dra lärdom av eventuella misstag. Dessutom kan intervjuaren under intervjuns

gång koncentrera sig enbart på lyssnandet utan att behöva anteckna. Eftersom jag spelade in

intervjuerna så hade jag inte tillgång till något anteckningsblock utan jag koncentrerade mig

enbart på att lyssna och ställa frågor. Efter intervjuernas genomförande skrev jag ut

intervjuerna ordagrant. Efter detta läste jag igenom dem för att hitta likheter och olikheter i de

intervjuades svar.

3.5 Tillförlitlighet och giltighet

Trost (2005) använder giltighet när han diskuterar begreppet validitet. Trost säger att giltighet

är när undersökningen mäter det den är tänkt att mäta. Kvale (1997) menar att det är lättare att

avgöra reliabiliteten än validiteten i ett arbete. Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet

menar han. Trost (2005) anser att om metoden är att göra en intervju, ska alla frågor ställas på

samma sätt och situationen kring intervjun ska vara enhetlig för alla deltagande. Detta för att

tillförlitligheten ska vara så hög som möjligt. Reliabiliteten och validiteten i min

undersökning kommer jag att återkomma till i diskussionsavsnittet.
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3.6 Genomförande

Jag var sedan tidigare mer eller mindre bekant med den miljö som de intervjuade arbetar i.

Jag berättade först för de berörda parterna vad mitt examensarbete skulle handla om. Lärarna

fick själva välja plats för intervjun, vilken för samtliga parter blev deras klassrum. Jag

upplevde att den valda miljön för intervjuerna var den bästa tänkbara. Det kändes rätt att den

utfördes i den miljö som de intervjuade arbetade i. Jag talade vid första tillfället om att

intervjuerna skulle beräknas ta ca 30-60 minuter.

3.7 Presentation av de intervjuade

Elly har arbetat som lågstadielärare i drygt 30 år. Hon utbildade sig inom småskoleseminariet

efter att ha tagit realen. Sedan många år tillbaka arbetar hon i en mindre kommun i Värmland.

Hon har under större delen av sin yrkesverksamma tid som lärare arbetat på lågstadiet. Men

hon har även arbetat som speciallärare på mellanstadiet.

Anders har arbetat som 1-7 lärare i tolv år och läste lärarutbildningen på Karlstad universitet,

med inriktning MA/NO (matematik/naturorienterande ämnen). Sedan 10 år har han arbetat på

en skola i en kommun i östra Värmland. Anders har till största del arbetat inom lågstadiet men

till viss del även på mellanstadiet.

Vera har arbetat som lärare i närmare 40 år. Precis som Elly gick hon småskoleseminariet.

Vera arbetar på samma skola som Elly. Hon har främst arbetat med barn i skolår 1-3, men har

även tjänstgjort som speciallärare på mellanstadiet.

Samtliga intervjuade pedagoger är lärarutbildare och tar regelbundet emot lärarstudenter.

Alla har också arbetat i åldersintegrerade klasser men strukturen på åldersindelningen är på

väg att gå tillbaka till mer eller mindre åldershomogena klasser. Den åldersgrupp som lärarna

arbetar med nu är barn i åldern 6-10 år.
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4. Resultat av intervjuer

Här följer nu en redogörelse över de svar jag fick. Många av svaren var väldigt lika, därför

redogör jag för vad pedagogerna var överens om och därefter också om det fanns några

skillnader eller ytterligare tillägg i deras svar i jämförelse med de övrigas. I frågor där

åsikterna skiljer sig redogör jag för var och ens svar.

4.1 Vad handlar läraryrket om?

Alla intervjuade är eniga om att läraryrket handlar om att handleda barn. Elly menar att

läraren ska lära barnen att klara sig i framtiden, både gällande elementära färdigheter i att läsa,

skriva och räkna, men även att klara av att fungera tillsammans med andra människor.

Anders betonar att läraren ska vara en förebild, medan Vera menar att hon som lärare ska se

till att barnen har så mycket som möjligt med sig i ryggsäcken när de går ut i livet.

Sammanfattande har läraren en handledande roll som ska vägleda eleverna på rätt väg. Detta

är alla intervjuade överens om. Vera upplevde, framförallt i början av karriären, sitt yrkesval i

det närmaste som ett kall.

4.2 Vilka arbetsuppgifter har en lärare?

Ett genomgående svar på denna fråga handlar om lärarens uppgift att lära. Att hjälpa barn att

lära dem att läsa, skriva och räkna. Även den sociala delen är ett återkommande svar. Att

anpassa barnen till samhället och förbereda dem inför framtiden. Alla är också överens om att

en lärare har administrativa uppgifter. Varje lärare har sitt eget ansvarsområde men det

behöver också beställas hem läromedel. Ekonomin sköts till viss del också av lärarna. Ofta

har var och en sitt eget ansvarsområde. Dessutom ska läraren samtala med föräldrar. Det är

något som ställer krav på samtalsteknik. Läraren ska också planera, utföra och utvärdera sitt

arbete. Målsättningen med arbetet som utförs ska hela tiden vara de mål som finns, både i

läroplaner och i den lokala arbetsplanen. Anders menar att kompetensutveckling är en av en

lärares arbetsuppgifter, dock inte enbart för egen del, utan läraren ska också dela med sig av

sin kunskap till andra kollegor. Vidare svarar han att läraren också ska ta del i skolans

utveckling samt reflektera över sitt eget arbete. Att vara rastvakt är också en del av

arbetsuppgifterna.  Elly anser att pedagogiska samtal och konferenser är en del av arbetet.

Vera tycker att läraryrket handlar mycket om omhändertagande. Det innebär att man både är

lärare, sjuksyster, mamma och mormor.
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4.3 Vilka egenskaper behöver en lärare ha?  

Vera menar att den viktigaste egenskapen en lärare ska ha är lyhördhet. Att läraren känner av

hur barnen mår, hur det varit på rasten och är lyhörd för vad som för eleverna kan vara

eventuella hinder i arbetet. Hon tycker också det är viktig att en lärare är flexibel och inte

detaljplanerar eftersom man aldrig riktigt vet vad som kommer att hända. Då är det viktigt att

vara flexibel. Den ena dagen är aldrig den andra lik. Samtidigt betonar hon att läraren aldrig

får glömma bort mål och syfte med det som görs. Elly tycker också att lyhördhet är en viktig

egenskap. Men hon tillägger också att läraren måste vara konsekvent och vara på barnens nivå

samt ha förmågan att se varje barn. Anders ord för viktigaste läraregenskap är närvaro. Att se

till barnens bästa och alltid ha eleverna i fokus. En annan viktig egenskap, som Anders

framhåller, är att vilja lyckas i sitt uppdrag som lärare. Att läraren hela tiden eftersträvar det

bästa möjliga. Det är viktigt att hitta metoder för att få barnen att växa som människor.

4.4 Hur har läraryrket förändrats under din yrkesverksamma tid?

Både Elly och Vera tycker att läraryrket förändrats mycket när de blickar tillbaka. Förr skulle

läraren planera och genomföra lektioner. Läraren satt inne med all kunskap och skulle

förmedla den till sina elever. Arbetssättet i dag är mycket mer undersökande tycker Vera.

Hon tycker att det numera är ett givande och tagande och ett ledarskap för att leda dem på rätt

väg. Elly tycker att hon i sin yrkesroll gått från ”korvstoppare till att vara en handledare”.

Även Vera betonar den handledande rollen som hon har i dag, vilket inte återfanns förr. Både

Elly och Vera talar om föräldrasamverkan. Förr fanns inga utvecklingssamtal utan föräldrarna

fick själva höra av sig om de undrade över något. Förr hade man stor respekt för lärare. I

intervjun med Vera talas det om arbetslagsarbetet gentemot det ensamjobb som läraryrket

ändå var förr. Detta tycker hon är en mycket positiv förändring då all skolpersonal har en

bättre helhetsbild av sina elever och att läraren har flera att diskutera eventuella problem med.

Både Elly och Vera ser många positiva förändringar, men båda är överens om att

arbetsuppgifterna som tilldelats dem till viss del känns övermäktiga. Däremot framhäver Elly

att hon anser att hon har ett större inflytande och ett medbestämmande i dag än vad hon hade

förr. Anders tycker inte att hans yrkesroll förändrats nämnbart under de tolv år han arbetat.

Han tycker däremot att han får ta ett större ansvar nu genom olika ansvarområden. Detta
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relaterar han dock inte till en förändring av läraryrket utan snarare till den erfarenhet han fått

under sina yrkesverksamma år.

4.5 Hinder och möjligheter i läraryrket

Det primära hinder som Elly upplever handlar om att arbeta med åldersblandade barngrupper.

Hon tycker inte att allt hinns med som borde göras. I undervisningen måste hon lägga sig på

en nivå som passar alla barn. Om hon inte hade så stor spridning i gruppen skulle hon kunna

utveckla ämnena mycket mer och gå in på djupet. Elly känner sig splittrad och upplever sig

otillräcklig i den situationen, ”även om jag sätter mig med en grupp så är den andra gruppen

utan tillsyn”. Elly får då frågan hur hon arbetar för att överbrygga detta dilemma. Det som

hon praktiskt gör är att lägga undervisningen på en mellannivå och se till att det blir rättvist

för alla grupper. Hon tycker dock att tiden aldrig räcker till. ”Jag går aldrig hem och känner

att jag är jättenöjd”, säger Elly. Detta svar leder automatiskt till att fråga hur hon orkar och

står ut, med tanke på den lust för arbetet som Elly ändå utstrålar. Var kommer arbetsglädjen

ifrån? Framförallt försöker Elly att vara disciplinerad i sitt arbete. Hon har en plan för varje

vecka t.ex. att hon varje tisdag rättar matteböcker och varje torsdag ser hon igenom och

besvarar dagböcker. Hon säger att hon gett sig själv regler för hur hon ska klara av arbetet.

Hon försöker också att begränsa sig i arbete med barnen, att inte börja på många saker

samtidigt. I slutet av intervjun vill Elly själv tillägga varför hon ändå fortfarande tycker om

sitt arbete och tycker att det är lustfyllt, säkerligen är det även härifrån arbetsglädjen ändå

kommer. Arbetsglädjen för Elly är barnen. ”Många tror ju, man hör en massa negativt om

läraryrket att det är så jobbigt och så… men det är så roligt.” Hon menar i en vidare förklaring

att hon arbetar med ett levande material, varje dag är ny och hon får hela tiden så mycket

tillbaka av barnen. Det är en ständig utveckling och man gör aldrig samma saker igen. Det är

ett oanat jobb och man vet aldrig hur dagen kommer att sluta.

Vera upplever hinder när barngrupperna är för stora och när hon har många barn med

särskilda behov och resurserna inte räcker till. För att överbrygga dessa hinder måste hon

anpassa undervisningen efter varje barn. Det är däremot svårt att veta vart man ska lägga

undervisningen när man har 3-4 barn, i en barngrupp om 20 barn, som är i behov av särskilt

stöd. Dels måste man i en sådan situation försöka få extra resurs men även sänka sina

ambitioner. ”Det är lätt att bränna ut sig i det här yrket”, säger Vera. För att överleva måste

man sänka ambitionsnivån. Men man måste ändå lägga nivån så att alla barn når målen. Hon

menar vidare att det alltid finns barn som är duktiga och inte får möjligheten att gå vidare.
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”Man är otillräcklig ibland, ofta när jag går hem tänker jag; Har jag sett den eleven? Har de

fått den hjälp de behöver?”. Liksom Elly känner sig Vera otillräcklig och menar att det är då

det dåliga samvetet sätter in. Även Vera får frågan om vad det är som ändå gör att hon orkar.

Hon säger att det är gensvaret från barnen som gör att hon orkar. Att få vara med och uppleva

och när man lyckas förmedla något som de förstår. Vera tycker att det är just detta som ger

henne en ”kick”. Däremot medger hon att yrket tar oerhört mycket energi och att det alltför

sällan fylls på med ny energi. Hon tycker det är svårt att hela tiden gå från det ena till det

andra. Som att exempelvis gå från lektion med barnen till konferens. Avslutningsvis tycker

hon att varje lärare skulle ha en mentor där läraren kunde få rensa sina tankar och bara få vara.

Trots de problem Vera tar upp finner jag samma arbetsglädje hos Vera som jag gjorde hos

Elly.

Anders upplever att tiden är hans största hinder. Trots att han prioriterar räcker inte tiden till i

alla fall. ”På nåt vis tycker jag att om jag gör det viktigaste så får jag inte ihop det i alla fall.”

Anders har ständigt ett dåligt samvete beroende av känslan att inte räcka till. Det är inte

resurser i form av pengar till material som Anders ser som det största hindret utan det är

pengar till en högre bemanning som han saknar. Anders menar att för att klara av yrket, trots

den eviga känslan av dåligt samvete, så måste man begränsa sig och sätta stopp och tänka;

”nu är min arbetsdag slut, det jag inte hann, det hann jag inte. Man får göra det bästa dag för

dag. Skulle jag jobba dubbelt så mycket skulle jag ändå inte räcka till”. Anders tror att man,

för att överleva som lärare, måste koppla ifrån arbetet när man är ledig. Gör man inte det så är

man uttröttad redan när man kommer till jobbet och därigenom gör man inget bra jobb som

lärare.

4.6 Lärarrollen - ett yrke eller en identitet?

Både Elly och Vera tycker att man bär med sig sin roll som lärare dygnet runt på gott och ont.

Anders tycker däremot inte att man är lärare hela tiden. Han betonar starkt att man måste ha

förmågan att koppla bort det för att orka. Man måste se det som ett arbete. Annars kan man

aldrig koppla av menar han. Elly tycker att det är svårt att koppla bort då hon har barn i

klassen som hon vet inte mår bra. Hon menar också att hon har på sig lärarglasögonen när hon

befinner sig i olika situationer och ger som exempel att när hon är på semester så kan hon

hitta material som hon kan använda i skolan. Hennes egna barn blev försökskaniner när de var

yngre. Det är svårt att koppla bort arbetet konstaterar Elly. Vera menar att är man lärare så är

man det året om och dygnet runt. Ibland fick hennes egna barn påminna henne om att hon inte
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var deras fröken utan mamma. Eftersom läraryrket ändå är ett officiellt yrke så kan man inte

bete sig hur som helst, tycker Vera. När man går ut träffar man oftast någon man känner

genom barnen och skolan. Vera påpekar att hon försöker koppla bort arbetet och rollen som

lärare, men att det är svårt.

4.7 Morgondagens läraryrke

Både Elly, Anders och Vera tror att lärarens handledande roll kommer att finnas kvar även i

framtiden. Anders tror att handledandet kommer att förstärkas ytterligare. Detta tror även Elly

som menar att det beror på att barnen blir mer och mer självständiga. Vera utrycker en önskan

att skolan inte hade så starka gränser mellan de olika stadierna och att samma vuxna följer

med barnen upp i åldrarna. Hon påpekar också att den nuvarande lärarutbildningen ändå ser ut

att kunna bidra till en förbättring av detta. Hon skulle också vilja att ämneslärare också fanns

med i även i de yngre åldersklasserna. Vera hoppas också att man i framtiden kommer att ta

tillvara varje enskild lärares kompetens mot vad som görs i dag och att man som lärare vågar

släppa det man inte är så bra på. Då tror Vera att skolan kommer att nå bättre resultat.

Avslutningsvis tror Elly att det kommer bli än viktigare att läraren är tydlig och visar vad som

gäller. Hon påpekar dock att det inte är synonymt med att vara auktoritär.

4.8 Sammanfattning av resultaten

Jag fick många liknande svar i min undersökning. Läraren har en handledande roll men ska

också bidra till att eleverna fungerar i sociala sammanhang. Det primära arbetet för läraren är

att lära barn elementära färdigheter, läsa, skriva och räkna. Lärarna ska förbereda eleverna

inför framtiden och se till att de har så mycket som möjligt med sig i bagaget. Elly och Vera

har sett läraryrket förändrats under deras långa tid som lärare och tycker att mycket av yrket

förändrats till det positiva. De har i dag en större inblick i verksamheten och flera vuxna

möter samma barn i olika situationer vilket bidrar till en bredare kännedom om varje barn.

Däremot tycker de att de tillkommande arbetsuppgifterna ibland känns övermäktiga. Tid och

resurser är sammanfattande de primära hindren som de intervjuade upplever. Men även

känslan av splittring då man arbetar med åldersintegrerade grupper är ett bekymmer.  För att

överbrygga dem så måste läraren lägga sig på en lämplig nivå och inte lägga ribban för högt.

Man kan också behöva strukturera sitt arbete och ha en hög disciplin. Annars kan man få

svårigheter att överleva som lärare. Att koppla bort läraryrket är en nödvändighet men likaväl

är det inte en självklarhet, då läraryrket ofta tas med hem. Att vara lärare innebär inte 45

timmars arbetsvecka utan för några ett arbete som man är och som pågår dygnets alla timmar.
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5. Diskussion

Här följer nu en diskussion kring min undersöknings generaliserbarhet, reliabilitet och

validitet. Därefter kommer jag att avslutningsvis analysera de intervjuades svar i förhållande

till den litteratur jag tagit del av. I detta avsnitt kommer jag att bidra med mina egna tankar

och erfarenheter.

5.1 Reflektioner kring intervjuerna

Då de ämnen intervjuerna berörde krävde eftertänksamma svar finner jag att den kvalitativa

intervjumetoden var mest lämplig. Om jag hade haft möjlighet att i efterhand få ändra något

så hade jag lämnat ut intervjufrågor, eller intervjuområden på förhand, då jag i dag misstänker

att frågorna kanske krävde än mer eftertanke än den tid som de intervjuade gavs för att svara.

Innan min undersökning diskuterade jag och min handledare om huruvida jag skulle lämna ut

frågeområden i förväg. På grund av tidsbrist hann jag inte göra det och jag kan inte avgöra om

detta kan ha påverkat mitt resultat. Jag tycker ändå att jag fick uttömliga svar som ger en

intressant skildring av läraryrket. Resultaten visar också på ett tydligt mönster trots att de

intervjuade var få till antalet. Jag har under skrivandets gång varit ute i olika skolor och

vikarierat och fått en ännu bredare bild av läraryrket. Detta har bidragit till att jag i efterhand

anser att antalet intervjuade gärna kunde ha varit större, av den anledning att alla skolor ser så

mycket olika ut. Däremot kanske det inte hade spelat någon roll eftersom variationerna är så

otroligt stora beroende på bland annat resursfördelning, lärare, elever och lokaler . Jag påstår

att det i många fall tycks som att vissa skolor tillhör helt olika skolsystem. Intressant är ändå

att de svar jag fått av de olika lärarna är väldigt lika. Att Elly och Vera upplever många saker

på liknande sätt kan förklaras med att de i många år arbetat på samma skola, men att Anders

som arbetar i en helt annan kommun svarar likvärdigt på en hel del av frågorna, är intressant

och väcker en hel del funderingar. I de två skolorna där de intervjuade verkar ser organisation

och förutsättningar helt olika ut, trots detta upplevs läraryrket, och de problem som man

upplever, på ungefär samma sätt.

5.1.1 Generaliserbarhet

Vera och Elly arbetar på samma skola, detta kan ha bidragit till att jag fått ganska likartade

svar. Däremot arbetar Anders på en helt annan skola i en annan kommun och även hans svar

stämmer i flera fall överens med Veras och Ellys svar. Intervjuresultaten kan dock ej komma
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att gälla alla lärare då antalet intervjuade är lågt. Det var heller inte min syfte att ge en

generell bild av läraryrket. Resultatet gäller endast för Elly, Vera och Anders. Dessvärre kan

det vara svårt att kunna få en generell bild av läraryrket överhuvudtaget eftersom variationer i

barngrupper, lokaler, organisation, tid, resurser och lärarkultur är så ofantligt stora.

5.1.2. Reliabilitet

Reliabilitet handlar om hur trovärdig en undersöknings resultat är. I mina intervjuer har

frågorna varit lika för alla lärare. Däremot varierade följdfrågorna då de berodde på vilka svar

jag fick på mina frågor. Alla intervjuade valde att sitta i respektive klassrum. De intervjuade

visade inga tendenser till att vara besvärade utan tog avslappnat den tid de behövde för att

besvara mina frågor. Av denna anledning finner jag att mitt resultat är tillförlitligt.

5.1.3. Validitet

Samtliga lärare gav en tydlig bild av sin yrkesroll. Jag tycker jag att intervjuresultatet ger en

klar bild av hur just dessa lärare upplever sitt yrke. Jag anser att jag fick svar på de

frågeställningar jag hade. Resultaten kan dock endast vara gällande för de intervjuade lärarna.

5.2 Avslutande diskussion

De resultat jag fick genom den kvalitativa undersökningen visar på stora likheter. Många

synpunkter, synsätt och problem, som Vera, Elly och Anders beskrivit, finns också att hitta i

den litteratur jag studerat. Att lärarrollen handlar om att vägleda och handleda barn är alla

överens om, även om det för Vera och Elly inte varit det under hela deras tid som lärare. De

svar som Vera, Elly och Anders gett mig, som berör arbetsuppgifter och läraryrkets innebörd,

stämmer väl överens med de mål som man finner i Lpo 94. Bland annat står att läsa att en

lärare ”skall handleda och ge särkilt stöd till elever som har svårigheter”. Vidare står att

lärarens uppgift är att samverka med andra lärare, samt utgå från varje enskild individ både

vad gäller behov och förutsättningar (Lpo 94). Läraren ska även planera och utvärdera

undervisningen tillammans med eleverna. Detta är bara några få av många uppgifter som

läraren har. Samtliga lärare talar om planering, genomförande och utvärdering som en av de

stora arbetsuppgifterna. Elly betonar att läraryrket också till stor del handlar om

kommunikation. Medan Vera betonar att läraryrket innebär många roller både som mamma,

sjuksyster, mormor och lärare. Hon tycker att yrket handlar mycket om ett omhändertagande.
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Min egen erfarenhet säger mig att innebörden av läraryrket är beroende av vilken skola man

är verksam i. I en skola är man en lärare som kan bedriva undervisning och ge barnen ansvar.

I en annan skola bara några kilometer bort kan lärarrollen innebära att vara ordningspolis och

att ständigt motverka att kaos uppstår. Detta menar jag är en av de brister som

lärarutbildningen har i dag då lärarstudenten är knuten till en och samma skola under hela

utbildningstiden. Verkligheten som studenten tar del av kan endast gälla som verklig på den

skola där hon/han gör sin verksamhetsförlagda utbildning.

Anders talar om den egna kompetensutvecklingen som en av lärarens arbetsuppgifter. Detta

stämmer väl överens med Kveli (1994), som anser att läraren måste ha ett intresse för den

egna utvecklingen gällande nya insikter och färdigheter. Däremot tycker Anders att varje

lärare också har ett eget ansvar att dela med sig av den egna kompetensen till andra lärare.

Detta påminner om en av de punkter som Vera tar upp när hon talar om hur lärarrollen

kommer att se ut i framtiden, nämligen att varje kompetens bör utnyttjas fullt ut, vilket hon

upplever att den inte gör i dag. Anders berättar tidigt i intervjun att han tycker att en lärare ska

vara en förebild. Läraren försätts därmed i en situation där man alltid ska göra rätt eller

åtminstone att göra det som förväntas av läraren. Vera påpekar att detta inverkar på ens

privatliv eftersom man är offentlig så kan man som lärare inte bete sig hur som helst, då man

oftast träffar någon som har anknytning till skolan, då man befinner sig utanför hemmet. Jag

upplever att många, må hända ofrivilligt, fått för sig att läraren är ett slags ideal som förväntas

handla rätt i alla situationer i livet, både privat och i arbetet. Detta menar jag kan leda till att

läraren känner ett krav på sig själv att uppfylla detta föreställda och förväntade ideal. Kanske

kan detta vara en faktor som tynger läraryrket än mer än de faktorer jag tagit upp i

litteraturdelen och kommer att återgå till längre fram i detta avsnitt.

Vilka är då de egenskaper som kännetecknar en god lärare? Utifrån mitt

undersökningsresultat ska läraren vara lyhörd, flexibel, konsekvent, befinna sig på barnens

nivå, kunna se varje barn samt vara närvarande och alltid försöka göra sitt bästa i varje

situation. Detta är många viktiga egenskaper som inte kanske för alla är självklara. Det

mönster jag kan se är för mig egenskaper som är förankrade till personligheten och inte till

ämneskunskaper. Däremot menar jag inte att utbildningen därmed är av mindre vikt utan

snarare en utgångspunkt för att utveckla personligheten till att komma att innehålla alla dessa

egenskaper. Förr ansågs läraryrket i det närmaste som ett kall menar Kveli (a.a.), därav var de

personliga egenskaperna av stor vikt. Vera säger i intervjun att hon i början kände att yrket
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var ett kall men hon talar inget om att det är så hon känner nu. Jag tror inte läraryrket

nödvändigtvis måste vara ett kall. Däremot tror jag inte att vem som helst klarar av att arbeta

som lärare, med allt vad yrket innebär. Det gäller även andra yrken, men läraryrket ställer

stora krav både när det gäller ämneskunskaper och personliga egenskaper. I rapporten från

utbildningsdepartementet (2001) menas det att läraryrket kräver en större kompetens i dag.

Men här menar man att kraven på didaktiska kunskaper är större nu än förr. Men inte desto

mindre ska läraren kunna bygga upp trygga relationer till sina elever, vilket jag anser kan

kräva egenskaper som sitter mer förankrade i personligheten än i den ämneskunskap läraren

har. Både Schulman (i Maltén 1995) och Maltén (a.a.) talar om att läraren ska äga egenskapen

att kunna reflektera över sitt yrke. Han talar också om att inta ett vetenskapligt

förhållningssätt samt följa med i aktuell forskning. Det är förvånande att ingen av de

intervjuade tar upp just den reflekterande egenskapen. Svaret kan ligga i att det för dessa

lärare är en självklarhet att reflektera. Jag är inte säker på att de överhuvudtaget beaktar detta

som en egenskap en lärare bör ha utan snarare en egenskap alla lärare ska ha. Som jag tidigare

beskrivit så var en anledning till att jag valde ut just dessa pedagoger, att de är mycket

reflekterande kring sin yrkesroll. Jag törs även påstå att samtliga intervjuade lärare även håller

sig ajour med aktuell forskning och är öppna för nya idéer. Vidare menar Maltén (a.a.) att

läraren ska kunna vara förberedd på förändring, ha ett yrkesspråk samt vara förutsättningslös

och fördomsfri. Som jag behandlat i litteraturdelen tycks läraryrket komplext och i ständig

förändring. Av denna anledning bör förändringsbenägenheten vara tämligen avgörande för

hur man hanterar den stora variationen av situationer man försätts i som lärare. Vera är den

som talar mest om flexibilitet när vi berör vilka egenskaper en god lärare skall ha. Hon menar

att det alltid kan hända oförutsedda saker och att man aldrig vet vilket utgångsläge man har

när dagen börjar. Därför krävs det att läraren är flexibel. Hon framhåller däremot att man inte

får glömma bort vilka mål och syften som man ska uppfylla i arbetet. Denna ständiga

flexibilitet , som krävs av lärare, för att kunna klara av att hantera oförutsedda händelser, leder

ofta till att saker skjuts fram till morgondagen.

Carlgren och Marton (2002) menar att det under 90-talet börjar ställas större krav på lärare

utanför klassrummet. Läraren ska ta del av skolutvecklingen. Detta upplever både Vera och

Elly, som båda upplevt vad läraryrket innebar förr, mycket positivt. Däremot tycker de att

arbetsuppgifterna som tilldelats lärarna ibland känns övermäktiga. Anders ser däremot inte

någon större förändring i sin lärarroll. Anledningen till detta kan vara att han inte var

yrkesverksam förrän under 90-talet. Ett grundläggande drag hos samtliga intervjuade är att de
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aldrig känner sig tillfreds med det arbete de utför. Vilka hinder pedagogerna upplevde var

dock ganska olika. Dels sågs ett hinder att arbeta med åldersintegrerade grupper men även att

barngrupperna är för stora. Bristen på tid är också ett av de hinder som framhålls. Tiden

räcker aldrig till och samtliga har hela tiden mer eller mindre en känsla av otillräcklighet och

dåligt samvete. Både psykiatrikern Tollak Sirnes (Bergem 2000) som beskriver läraryrket som

ett omöjligt yrke, och Hargreaves (1998), tar upp detta dilemma. Ofta kan läraryrket leda till

utbrändhet. Frågan är då hur man som lärare ska orka. Samtliga lärare fick försöka besvara

denna fråga efter att de påpekat det ständigt dåliga samvetet. Anders framhöll att man måste

bestämma när arbetsdagen är slut, tiden räcker ändå aldrig till, medan Elly menade att det är

svårt att koppla bort barnen, speciellt om man vet att någon mår dåligt. Vera menar att man

måste sänka ambitionsnivån men säger i samma andetag att man ändå måste lägga nivån så att

alla barn når målet. Hargreaves menar också att det måste finnas realistiska gränser för vad en

lärare ska utföra. Här anser jag att läraren ställs för ett dilemma då denne både ska försöka

lägga ribban på en lagom nivå, men samtidigt leva upp till den förväntan som ställs på

honom/henne från både rektor, kollegor, föräldrar och elever.

Eftersom yrket visar på stora hinder och en komplex situation kan frågan om varför man

fortfarande arbetar som lärare kännas naturlig att ställa. För många handlar det säkert om

överlevnad, man behöver försörja sig och läraryrket är ett av många yrken. Men samtliga

lärare jag intervjuade visade alla, trots allt, en lust för sitt yrke. Kveli (1995) menar att det är

eleverna som är drivkraften i lärarens arbete. Det är just detta svar jag får från Vera, Elly och

Anders. De pekar samtliga på känslan de får när de upptäcker att eleverna förstår. Det är

gensvaret som ger en ”kick”. Även Bergem (2000) pekar på just tillfredställelsen som läraren

får när barnen gör nya upptäckter om sin egen förmåga och när de känner att de lyckas. Vera

påpekar ändå att det är sällan man får tillräcklig påfyllning av energi.

År 2002 skrev Carlgren och Marton (2002) att de i framtiden trodde att skolan mer gick mot

en ”vad kultur” från att ha varit en ”hur-kultur”. Mina egna erfarenheter säger mig att vi redan

nu är ett stort steg på väg dit och att det är många som redan nu arbetar på detta sätt. Läraren

har en handledande roll enligt Anders, Elly och Vera. Samtliga tror att detta kommer att bestå

eller till och med förstärkas som Anders säger. Vera önskar att inte gränserna kommer att vara

så tydliga när barnen byter stadium och att ämneslärare arbetar med barnen redan tidigare än

nu. Detta skulle göra att samma vuxna arbetar med barnen under en längre tid än i dag. Vilket

förhoppningsvis skulle leda till att barnen kände sig tryggare i skolmiljön och med dess lärare.
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Här vill jag påpeka att det kommer att ställas höga krav på ett gott samarbete i och mellan

arbetslagen.  Mentaliteten behöver på många håll förändras så att barnen är ”allas barn” inte

”våra barn och andras ungar”.

Carlgren och Marton (2002) menar att läraryrket har två olika dimensioner, dels

upprätthållande av ordning, men också en didaktisk dimension. Elly uttrycker under

intervjuns gång att hon tycker att arbetet med åldersintegrerade klasser kan vara

bekymmersamt. Hon menar att man inte kan individualisera på samma sätt utan man måste

lägga sig på en nivå som passar alla. Detta ser jag som ytterligare en dimension av läraryrket,

att ha förmågan att anpassa undervisningen efter en grupp individer med stor spridning rent

kunskapsmässigt, men också socialt. Naturligtvis är alla elever olika även om de tillhör en

åldershomogen klass, men skillnaderna borde tyckas ännu större mellan individerna i en

åldersblandad klass. För att klara av att arbeta med åldersblandade grupper så lägger sig Elly

på en ”mellannivå” som passar alla barn. Men som alltid finns de elever som är i behov av

extra stöd och det finns även de som snabbt vill gå vidare och eventuellt fördjupa sig. Här

finns det begränsade möjligheter att ge varje individ det den behöver. Trots detta står det att

läsa i läroplanen att läraren skall ”utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter

och tänkande”( Lpo 94, www.skolverket.se, s.6). Att hitta lämpliga arbetssätt som passar alla

torde vara en mycket viktig och komplicerad uppgift för läraren.

5.3 Några avslutande ord

Genom den här undersökningen har jag fått reda på hur ett antal enskilda lärare ser på sin

yrkesroll. Syftet var detsamma, nämligen att få klargöra för mig själv vad mitt yrke egentligen

handlar om. Läraryrket tycks inte mindre komplext än tidigare utan yrket tycks bli alltmer

mångfacetterat. Den vetskap jag fått i det här arbetet kan jag med fördel bära med mig ut i

mitt yrkesverksamma liv. Dessvärre ger den här undersökningen en ganska sorglig bild av ett

av vårt samhälles viktigaste yrke, eftersom mycket tyder på att läraryrket är ett tungt och

ansvarsfullt arbete, som kräver distans och uthållighet. Under hela min skrivperiod har jag

regelbundet arbetat på olika skolor, även detta har bidragit till att min uppfattning om yrket

förändrats. Det jag fått veta i den här undersökningen kommer ha betydelse för hur jag

kommer att hantera min roll som lärare i framtiden. Jag kommer förmodligen om några år läsa

och betrakta detta arbete på ett annat sätt då jag varit ute i arbetslivet och fått några års

erfarenhet. Förhoppningsvis kanske jag kan tycka att den bild som ges i detta arbete är mer

pessimistisk än vad min egen verklighet är då i läsandets stund. Önskvärt vore att alla har en
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mer positiv uppfattning av sitt yrke än den som skildras här. Jag är däremot säker på att denna

bild av läraryrket för några kan tyckas närmare idyllisk, då vissa lärare måste koncentrera sig

på att hantera allvarliga konflikter och andra problem under den största delen av sin arbetsdag.

Synen på läraryrket är relativ. Den beror på vilken verklighet vi verkar i. Vetskapen om hur

erfarna lärare känner sig i sin yrkesroll kommer att göra mig säkrare i att hantera de känslor

jag  kommer att uppleva när jag som  nyutbildad  lärare kommer ut i verkligheten.
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5.4 Förslag på fortsatt forskning

Om jag någon gång får tillfälle att göra en vidare undersökning så skulle jag med glädje vilja

gå vidare och ta reda på hur lärare gör för att orka och överleva. Jag vill undersöka hur man

skulle kunna strukturera om så att varje lärare, om inte alltid, men oftast kunde få känna sig

nöjda med det gedigna jobb de ändå utför. Detta är ett område som berörde mig djupt under

intervjuernas gång. Inte minst eftersom jag upplevde ett upprepande mönster i samtliga

intervjuer och att jag även fann samma problematik skildrad i litteraturen.



34

Källförteckning

Litteratur

Bergem, T (2000) Läraren i etikens motljus. Lund: Studentlitteratur

Carlgren I m.fl. (2002) Lärare av i morgon, lärarförbundet. Kristianstads boktryckeri AB

Hargreaves, A. (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur

Hartman, S. (2005) Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm: Natur och kultur

Johansson, B. & Svedner, P-O. (2001). Examensarbete i lärarutbildningen. Uppsala,

Författarna och Kunskapsförlaget

Kvale, S (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur

Kveli, A-M (1994) Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur.

Lärarförbundet (2001) Lärarens handbok. Solna: Lärarförbundet

Maltén, A (1995) Lärarkompetens.  Lund: Studentlitteratur

Rhöse, E (2003) Läraridentitet och lärararbete. Universitetstryckeriet

SOU (1992:94) Skola för bildning. Stockholm: Allmänna Förlaget

Trost, J (2005) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur

Utbildningsdepartementets skriftserie, rapport 4, 2001. Tryck: Bulls tryckeri AB



35

Elektroniska källor
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 Bilaga

Intervjufrågor till examensarbete 2006

Frågeställning: Vad innebär läraryrket ?

1. Vad handlar ditt läraryrke om?

2. Vilka arbetsuppgifter har du som lärare?

3. Vilka egenskaper bör en lärare ha?

4. Hur tycker du att ditt läraruppdrag förändrats under din yrkesverksamma tid?

Gällande tex.
-arbetsuppgifter
-ansvarsfördelning
-arbetslagsarbete
-delaktighet i skolutveckling och organisation
-kompetensutveckling
-föräldrasamverkan
-elevvård
-planering
-förhållningssätt

6. Finns det några hinder i ditt arbete som försvårar möjligheten att utföra

     arbetet på ett tillfredsställande sätt?

Hinder beroende av tex.

- Resurser
- Tid
- Kunskapsbehov
- Organisation
- Ansvarsfördelning
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- Föräldrasamverkan
- Ansvarsfördelning
-     Förhållningssätt

6. Hur gör du för överbrygga eventuella svårigheter/hinder?

7. Hur tror du att morgondagens lärarroll kommer att se ut?

      Gällande
- arbetsuppgifter
- innehåll
- förhållande lärare-elev, elev-elev, föräldrar-lärare.
- Organisation.
- samarbete

8. Har du något mer som du vill nämna som du tycker att vi inte berört?

Övriga fakta som jag behöver veta.

- Hur länge har du arbetat som lärare?
- Vilken ålder arbetar du med nu?
- Vilka åldrar har du arbetat med?

      -     Vilken form av lärarutbildning genomgick du?
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