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Abstract 
The variety between teachers and their professional roles are big both inside and between 
nations. Even though the Finish and the Swedish teachers have a lot in common there are 
several things that differ between them in their professions. I have in my research through 
observations and interviews been trying to find answers about differences and similarities in 
the roles of the teachers in these two countries. I have been visiting four Swedish speaking 
schools in Finland, and three schools in Sweden.  
 My two main questions in this project have been: 
What kind of teacher roles exist and what are their characteristics? 
How are the Finnish and the Swedish teacher roles shaped concern teaching stile and notion 
about the profession and work situation? 
The answers I present in this paper adverts the variances in how the teachers conceive their 
teaching. The Finnish teachers are more focused on the task to put across knowledge to the 
tutee, while the Swedish teachers put more effort on the pupil’s wellbeing and the 
involvement of the tutee in the class. These two areas are related to different roles of the 
teachers and can be concluded in to the intermediary role and the pupil’s consenter role.  
 The working situation is also something that differs between these two nations. The 
Finnish ones have more freedom to shape there day as they concern while the Swedish 
teachers are more controlled by the regulation of the working time and conferences. The 
status of the teacher profession seams a bit higher in Finland compared to Sweden even 
though it may be declining in both of these countries.  
 
 
 
 
Keyword: The role of the Teacher, Finland, Teaching stile, Teachers 



Sammanfattning 
Lärarroller varierar både inom och mellan nationer. Trots att de finska och svenska lärarna har 
mycket som förenar så finns det även en hel del som skiljer dem åt. I detta arbete har jag 
genomfört intervjuer och observationer för att söka svar på vad det finns för likheter och 
skillnader mellan lärarnas roller i Finland och Sverige. Fyra svenskspråkiga skolor i Finland 
och tre skolor i Sverige har besökts.  
 I arbetet ställer jag följande frågor:  
Vad finns det för olika lärarroller och vad står dessa roller för? 
Hur ser den finska och svenska lärarrollen ut, utifrån undervisningsform, självbild och 
arbetssituation? 
Svaren som jag kommit fram till pekar på skillnader i lärarnas sätt att undervisa. Den finska 
läraren använder sig ofta av en uppgiftsorienterad undervisning, där kunskaperna är i centrum, 
medan den svenska läraren lägger större fokus på elevorienterad undervisning. Detta hör ihop 
med olika lärarroller som kan sammanfattas i den förmedlande och den handledande rollen. 
 Även arbetssituation skiljer sig åt mellan nationerna. De finska lärarna har större frihet 
att forma sin arbetsdag som de själva vill, medan de svenska lärarna styrs av den 
arbetsplatsförlagda tiden som tas upp av elevvård och konferenser. Statusen på läraryrket 
tycks högre i Finland än vad de är i Sverige även om den upplevs som sjunkande i båda 
länderna.  
 
 
 
 
Nyckelord: Lärarroller, Finland, Undervisningsform, Lärare 
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning och ämnesval 
”Lär av Finland!” – Denna uppmaning hörs från olika håll i mediabruset och grundar sig på 
den finländska skolans toppresultat i internationella undersökningar.1 Intresset väcks för vad 
man kan lära av de finländska lärarna och en nyfikenhet för vad som ligger bakom elevernas 
höga resultat. Det finns många försök att förklara de finländska framgångarna. Den före detta 
skolministern Ibrahim Baylan har hävdat att det enskilt viktigaste för deras framgångar är 
frånvaron av friskolor.2 Den nuvarande skolministern, Jan Björklund, har en annan syn. Han 
menar att det är stabiliteten i den finska skolpolitiken och frånvaron av de otaliga reformerna 
som skett i Sverige under de senaste trettio åren, som gett grunden till de goda resultaten.3 
Björklund påpekar även att den finländska skolan använder betyg i grundskolans tidigare år 
och menar att detta kan vara en av orsakerna till framgången.4 Andra röster hävdar att orsaken 
ligger i den finska folksjälen, som är van vid slit och hård disciplin5, eller i den beryktade 
lärarutbildningen, den låga invandringen, de små klasserna, och betygen som ges i ordning och 
uppförande6. Vad det än må vara så tycks det stå klart att den finska skolan inte riktigt är som 
den svenska.  

I media diskuteras ofta bristerna inom svensk skola. Exempel på förstörelse, mobbning 
och låga kunskaper staplas upp och budskapet att den svenska skolan behöver förbättras 
basuneras ut. När blickarna riktas mot Finland så presenteras ofta bilden av en mer auktoritär 
lärare med kontroll och disciplin, är det detta som skall eftersträvas och är den bilden 
överhuvudtaget sann? 

 Läraren är en nyckelperson för att skolan skall nå en positiv utveckling. Det är läraren 
som skall leva ut politikernas vilja och övertygelser, och det är läraren som skall förverkliga 
forskarnas teorier om hur man skapar den framgångsrika skolan. Oavsett om man befinner sig i 
Finland eller Sverige så är det läraren som är länken mellan den teoretiska världen, som fylls 
av beslut och reformer, och den praktiska världen där teorin ska möta eleven. Politiska viljor 
och moderna teorier skall alltså bäras och förverkligas på lärarnas axlar. För att bibehålla, eller 
bygga upp en hög standard på skolan behövs en reflektion omkring lärarrollen och lärarens 
uppdrag. Kraven från samhället skall samsas med lärarens inre krav och målsättningar med sitt 
yrkesliv. Lärarens självbild och syn på sitt eget uppdrag avgör på många sätt hur 
undervisningen formas.  

Svensk pedagogik har länge inspirerat den finska lärarkåren.7 Kanske är rollerna 
ombytta nu när mångas blickar går mot Finland för att se om de har något som vi saknar.  

 
 

                                                 
1 T.ex. Pisa-undersökningen (Programme for International Student Assessment). Pisa utformades av 
OECD 1997 för att jämföra 15-åringarnas kunskaper och färdigheter i naturkunskap, matematik och 
läsning. Undersökningen tar även upp elevernas attityder till skolan och utbildningen. Den första 
undersökningen genomfördes 2000 och har sedan genomförts var tredje år.  
2 Möller, K. SvD, (2006-05-26) Vad vet Baylan om finska skolor? 
3 Skogberg, L. Hufvudstadsbladet (2007-02-18) Skolan som gick vilse, 
4 Åman, J. DN, (2006-05-23) Lär av Finland utan att kopiera 
5 http://www.ur.se/pedagog/teman/tema-matematik/Artiklar/Tema-Matematik-i-Finland/Sverigefinska-
skolan/ (2007-06-03)  
6 Åman, DN, och Lärarnas tidning, (2005) s. 13-27 
7 http://www.ur.se/pedagog/teman/tema-matematik/Artiklar/Tema-Matematik-i-Finland/Sverigefinska-
skolan/ (2007-06-03) 
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1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att studera ett antal finska och svenska lärare inom grundskolans 
senare år, för att beskriva likheter och skillnader i deras yrkesroll och på detta sätt jämföra 
lärarrollen i de två länderna.  
 

1.3 Frågeställningar 
För att kunna uppnå mitt syfte tar jag hjälp av följande frågeställningar: 

• Vad finns det för olika lärarroller och vad står dessa roller för?  
• Hur ser den finska och svenska lärarrollen ut, utifrån följande variabler? 

o Undervisningsform  
o Självbild  
o Arbetssituation  

 

1.4 Perspektiv och upplägg 
I detta arbete ligger fokus på lärarens roll. Det kan tyckas snävt att inte inbegripa elevernas 
perspektiv i ett arbete som rör skolan. Eleverna är ju själva anledningen till varför skolan och 
lärarna finns till. Utan att på något sätt förminska elevernas vikt så vill jag påpeka att det är av 
värde att få reda på vad som påverkar lärarnas roll och vad denna roll innehåller. Det är viktigt 
för mig som snart närmar mig ett yrkesliv i skolan, men även viktigt för de som vill få en större 
inblick i hur lärare uppfattar sitt yrke och vad de egentligen gör. 
 Jag har valt att presentera mitt resultat i en narrativ form som innebär att jag redogör för 
både intervjuer och observationer i en löpande text. Anledningen till detta upplägg beror på att 
jag vill få fram helheten och göra personer och observationer lite mer levande än vad det skulle 
ha blivit i en mer strukturerad redogörelse. En ytterligare anledning är de praktiska skälen som 
gör det svårt att redogöra för en mängd observationer och intervjuer i ett mer tematisk upplägg 
som annars hade varit lättare att överskåda. Alla observationer redovisas inte eftersom det 
skulle ta för mycket plats och för att jag anser att de har liknande drag med dem som 
presenteras.  
 

1.5 Avgränsningar och definitioner 
När jag skriver om den finska skolan i samband med min egen undersökning så gäller det 
enbart svenskspråkiga finska skolor. På grund av min obefintliga kunskap inom det finska 
språket har jag avgränsat mig till att undersöka några lärarroller på svensktalande finska skolor. 
Detta gör att min undersökning endast berör en liten del av den finska skolan. Det är viktigt att 
påpeka att det finns vissa skillnader mellan den svenskspråkiga och den finskspråkiga skolan. 
Lärarnas tidning gav ut ett temanummer om den finländska skolan i maj 2005. Där sägs att 
relationen mellan lärare och elever är mer avslappnad i de svenskspråkiga skolorna. Dessutom 
fick de finlandssvenska skolorna lite sämre resultat i Pisa-undersökningen. Men resultaten är 
fortfarande klart bättre än de svenska.8 Att observerar är att de svensktalande skolorna i allra 
högsta grad är finska skolor med samma läroplan, riktlinjer och resurser som övriga skolor i 
Finland.  

Detta arbete är fokuserat på grundskolans senare del. Anledningen till detta är att jag 
utbildar mig till lärare inom detta område och tycker att det är extra intressant med en 
jämförelse som berör just detta stadium i skolan.  

Min avgränsning består också i att jag intervjuar ett fåtal lärare i varje land. I Finland 
har jag intervjuat fem lärare och i Sverige tre. Tanken från början var att enbart genomföra 
                                                 
8 Jacobsson, E. (2005) Matte med mycket prat, Lärarnas tidning, s. 17 

 4



intervjuer med lärare i samhällskunskap för att få en ytterligare avgränsning. Det har inte 
fungerat fullt ut. Fem av åtta respondenter undervisar i samhällskunskap eller samhällslära. 
Övriga undervisar i matematik, finska och hemkunskap.  
 

1.5.1 Definition av begreppet lärarroll 
När läraren kliver in på sin arbetsplats kliver hon eller han också in i en roll som det ligger 
förväntningar på och som skall uppnå vissa krav. Det finns en mängd olika typer av lärarstilar 
men det gemensamma är uppgiften att på något sätt förmedla kunskap och att hjälpa elever att 
nå utveckling. Begreppet lärarroll kan beskriva både hur den enskilda läraren utformar sitt 
uppdrag, och hur den mer generella yrkesrollen ser ut med krav och förväntningar. Det är ett 
brett begrepp som både formas av individen själv men även av tradition, gällande normer och 
styrdokument. Lärarrollen påverkas av den egna synen på uppdraget, omgivningens krav och 
arbetssituationen.  
 Jag har ställt upp tre variabler som jag anser påverkar eller beskriver lärarrollen. Dessa 
är egengjorda och följer min egen definition av vad som påverkar rollen som lärare. (Se vidare 
analysverktyg.) 
 

1.5.2 Definition av begreppet självbild 
Jag har sökt efter ordet självbild i ett flertal i ordböcker och lexikon men tyvärr inte funnit 
någon förklaring. Begreppet finns med i Svenska Akademins Ordlista men utan definition. 
Nationalencyklopedin ger heller ingen definition av begreppet utan hänvisar istället till 
identitet som förklaras med orden ”medvetenhet om sig själv som en unik individ9”. På grund 
av bristen på definition så tar jag mig den stora friheten att forma en egen definition kopplat till 
detta arbete. Självbilden gäller i detta fall enbart lärarens yrkesroll och således inte den privata 
sidan hos personen. Självbilden står här för hur läraren ser på sin egen roll som lärare och hur 
denna roll upplevs. 
 
 

                                                 
9 www.ne.se  sökord självbild.  
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2. Metod 

2.1 Metod och material 
Basen för undersökningen är material från intervjuer och observationer. För att analysera 
materialet används ett egenformat analysverktyg. Detta verktyg skapades för att göra det 
möjligt att fördjupa beskrivningen och jämförelsen av den finska respektive svenska lärarrollen 
i linje med syftet. Verktyget och dess variabler ger en tydligare struktur till arbetet och ligger 
till grund för analysen som skall besvara forskningsfrågorna. Kritik kan riktas mot de variabler 
som valts eftersom urvalet påverkar resultatet jag kommer fram till. Men jag har försökt att 
utforma variabler som ligger nära den breda vetenskapliga innebörden av lärarrollen. Detta har 
gjorts genom att ta ut begrepp som det läggs tonvikt på i forskningsmaterial gällande 
lärarrollen och dessa begrepp blev de variabler som studerats. Litteraturgenomgången speglar 
den aktuella forskning som berör lärarrollen. Genom att variablerna har sitt ursprung i denna 
forskning så kopplas den teoretiska delen av arbetet samman med min undersökning.  
 

2.2 Analysverktyg 
Analysverktyget utgår från tre variabler som påverkar eller speglar lärarrollen. Variablerna är 
undervisningsform, självbild och arbetsvillkor. När jag hade utformat detta verktyg så 
upptäcktes vissa likheter med Biddles olika definitioner av lärarrollen (se vidare 3.1)10 Med 
denna källa som inspiration lade jag även till begreppet förväntningar och krav under variabeln 
självbild.  

Uppställningen i följande kolumner ger bilden av att utveckling och förbättring går mot 
den högra kolumnen och att den vänstra inte är lika attraktiv och eftersträvansvärd. Men det är 
viktigt att påpeka att det inte går att göra ett tydligt sådant ställningstagande även om jag har 
försökt hitta en spänning mellan de olika begreppen. Pilarna står som en symbol för denna 
spänning och som ett tecken att lärare kan befinna sig olika nära och olika långt från dessa 
begrepp. Denna uppdelning är ingen egentlig kvalitetsuppdelning utan enbart ett sätt att 
försöka förenkla och beskriva innebörden i variablerna. Det finns begrepp på den vänstra sidan 
som är tydligt negativa, till exempel ”låg status”, men i samma kolumn finns begrepp som 
istället kan ses som neutrala beroende av hur man känner som person, till exempel ”ensam i sin 
uppgift”. Därför går det inte att se kolumnerna som definitiva motpoler eller som en 
värderingsordning.  
 

2.2.1 Undervisningsform och mål med undervisningen 
 
Envägskommunikation  ↔ Två eller flervägskommunikation 
 
Katederundervisning ↔ Grupparbete, individuellt arbete 
 
Förmedlare ↔ Handledare  
 
Läraren är mycket styrande ↔ Elevinflytande, Läraren är mindre 
 styrande (kan dock ha en tydig struktur 
 på undervisningen) 
 
Tvingande kunskapsmål  ↔ Personlig och social utveckling, det livslånga 
   lärandet som mål 
                                                 
10 Bruce J. Biddle (1997) Recent Research on the Role of the Teacher. s. 501, 502 
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2.2.2 Självbild – uppfattning av den egna rollen, och upplevelsen av egna och andras 
förväntningar 
 
Låg status  ↔ Hög status 
 
Mindre respekterad  ↔ Känner sig respekterad av samhället 
 
Tyngande krav  ↔ Utvecklande förväntningar 
 
Tror ej på sin förmåga att bidra  ↔ Tror på sin förmåga att bidra till  
till formandet av en framgångsrik  formandet av en framgångsrik skola. 
skola.  
 

2.2.3 Arbetssituation 
 
Lågt inflytande över det egna  ↔ Stort inflytande över det egna arbetet; 
arbetet; tid och innehåll tid och innehåll 
 
Ensam i sin uppgift ↔ Känner stöd av kollegor 
 
Lågt fungerande samarbete  ↔ Väl fungerade arbetslag/ämnesgrupper   
 
Dålig arbetsmiljö, lokal, luft etc.  ↔ God arbetsmiljö 
 
Svårhanterliga klassituationer ↔ Lätthanterliga klassituationer 
 
Högt elevantal i klassen ↔ Lägre elevantal i klassen (klasstorlek) 
 

2.3 Observationer  
Under besöken på skolorna har jag i de allra flesta fall börjat med observation av en eller flera 
lektioner och sedan följt upp detta med en intervju av den aktuella läraren. I ett av de svenska 
fallen och i ett av de finska, fanns det ingen möjlighet till observation. Gällande den finska 
delen i undersökningen anser jag inte att detta är något problem eftersom jag totalt har 
observerat 18 lektioner med fem olika lärare. I Sverige har jag enbart genomfört två 
observationer. Tanken var att det skulle bli tre men en av lärarna hade inte möjlighet till detta. 
Att det är en stor obalans mellan det svenska och finska materialet anser jag inte skada arbetet i 
någon hög grad eftersom min förkunskap av den svenska skolan är betydligt större än min 
finska förkunskap. Jag redovisar endast de observationer som har anknytning till en intervju. 
Man kan tycka att de andra observationerna därmed genomfördes i onödan, men för mig var 
det mycket givande att få ta del av olika lärares undervisning och det har gett mig en bättre 
inblick i den finska skolan.   

Observationen gäller främst undervisningsformer och arbetssituation. Självbilden är 
svårare att observera och den delen grundar sig i första hand på intervjuer. Även delar som 
påverkar arbetssituationen är svåra att observera i en klassrumssituation. Till exempel hur 
rektor och läroplan påverkar. Därför hör detta hemma i intervju delen.  

Följande uppställning har legat till grund för mina observationer.  
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Undervisningsform 
o Hur ser undervisningsformerna ut? 

 Katederundervisning 
 Grupparbete 
 Individuelltarbete 

o Hur är kommunikationen mellan lärare och elev? 
 Envägs/två/flervägskommunikation 
 Ger läraren eleverna mycket uppmuntran? 
 Ställer eleverna frågor självmant? Eller svara de bara när läraren 

efterfrågar svar? 
 Hur rör sig läraren i klassrummet? 

Arbetssituation  
o Hur är arbetsmiljön? 

 Ljudnivå och arbetsro 
 Lokal och luft 
 Klasstorlek 
 Hur mycket tid läggs på disciplinära/uppfostrande åtgärder?  
 Belastning, svårigheter med klassen 

 

2.4 Intervjuer 
Jag har intervjuat fem lärare i Finland och tre i Sverige som arbetar på grundskolans senare del. 
Metoden jag använder mig av en blandning mellan den strukturerade och kvalitativa intervjun. 
En strukturerad intervju med fasta frågor till alla respondenter underlättar efterarbetet och 
jämförelsen av de olika lärarrollerna. Nackdelen med denna metod är att svaren kan sakna 
djup. Den kvalitativa intervjun ger möjlighet till mer uttömmande svar där respondenten får 
utveckla sina tankegångar. Den innehåller en friare typ av frågor där endast ämnesområdet är 
bestämt medan själva frågorna varieras från intervju till intervju.11 I min metod har jag en 
grunduppställning med färdiga, strukturerade intervjufrågor. Dessa frågor anpassas sedan efter 
hur den berörda läraren svarat på tidigare frågor så att inte de frågor jag ställt skall avbryta utan 
istället locka respondenten att fortsätta tala fritt, men ändå om det berörda ämnet. Intervjuerna 
har oftast genomförts efter observationen vilket leder till att både jag och läraren kan hänvisa 
till lektionen och kommentera den eller ställa en fråga angående detta.  

Innan intervjuerna genomfördes presenterades syftet med intervjun och jag frågade den 
intervjuade om bandupptagning tilläts. Alla respondenter gick med på detta. I ett fall hade jag 
inte möjlighet till bandupptagning varav jag försökte göra så goda anteckningar som möjligt 
(6.1.4.4 Intervju och observation). Jag informerade även om den anonymitet som 
respondenterna kommer att ha i arbetet. Detta är viktigt att påpeka eftersom det ger en ökad 
chans att respondenten känner sig trygg och svarar mer sanningsenligt. Intervjuerna tog mellan 
30 och 50 minuter och fördes på en plats som respondenten själv valt ut. 

Alla intervjuer i Sverige är med så kallade So-lärare. I Finland är uppdelningen av 
undervisningsämnen annorlunda. En lärare i Finland undervisar oftast i två, ibland ett ämne. I 
Finland har jag intervjuat två lärare som undervisar i samhällslära. De andra tre är lärare i 
andra ämnen såsom finska, hemkunskap och matematik. Av åtta intervjuer har sju skett på 
olika skolor. Det är alltså två intervjuer som skett på samma skola (6.1.4 Skola nummer 4, 
Finland).  

I resultat delen skiljer jag mellan samtal och intervjuer. Jag har valt att redogöra för 
några samtal från resan som jag anser är intressanta. Under dessa har inte någon 
bandupptagning skett, jag har fört anteckningar och sedan gjort en genomgång av dessa medan 
samtalet var kvar i närminnet.  
                                                 
11 Johansson, Svedner (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen, s.25 
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2.5 Urval av skolor och respondenter 
Utifrån hemsidan www.svenskskolan.fi hittade jag adresser till ett antal svenskspråkiga skolor i 
Finland. Jag valde ut de skolor som låg i Helsingfors eller i städer och samhällen i närheten av 
denna huvudstad. Mejl skickades till de utvalda skolorna med en förfrågan om ett besök. Av 
fem mejl fick jag fyra svar, och dessa fyra välkomnade mig på besök.  

Gällande de finska intervjuerna och observationerna utfördes urvalet av respondenterna 
av rektorn eller annan person i skolans ledningsgrupp. Kontakten till respondenterna i Sverige 
skedde i två fall genom personliga kontakter och i ett fall genom mejl till skolans rektor. Alla 
lärare som jag besökt och observerat har varit helt nya ansikten för mig förutom en lärare som 
har varit min handledare under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Att rektorerna i många fall har valt ut en kontaktperson till mig kan ha påverkat urvalet 
så att jag har fått träffa lärare som har mycket gott rykte och som anses vara en god 
representant för skolan. Men det kan även vara så att jag av praktiska skäl har fått träffa den 
lärarens om anses ha mest tid för ett besök.  

Skolorna i Finland ligger som sagt i eller omkring Helsingfors. De varierar i storlek och 
elevantalen ligger på mellan 200 och 450 elever. Av de svenska skolorna som jag besökt ligger 
en skola med 350 elever i ett mångkulturellt område i staden, den andra ligger i ett villaområde 
i närheten av samma stad och har ungefär 450 elever. Den tredje skolan ligger i ett mindre 
samhälle men eftersom det är den enda skolan för grundskolans senare del i kommunen så går 
det över 500 elever på denna skola.  

När jag hade fått klartecken att intervjua två kvinnor i Sverige och sökte efter en tredje 
respondent så letade jag specifikt efter en manlig lärare. Detta på grund av att jag ville ha en 
någorlunda jämn könsmässig representation. Av åtta respondenter är tre män och fem kvinnor. 
Ålder varierar mellan ungefär 30 och 60 år.  
 Det är tveksamt om resultatet i denna undersökning är generaliserbart. Det vill säga om 
resultatet kan generaliserar och stå för fler lärare än de som studerats.12 Tveksamheten beror på 
att urvalet egentligen är för litet för att täcka två nationer. Trots detta så låter jag mina 
respondenter stå som representanter för respektive nation. Detta beror främst på att det finns 
stora likheter i svar och observationer inom respektive land och att många av dessa likheter inte 
finns mellan de två länderna. Detta tyder på tendenser som är nationsbundna och därför tar jag 
risken att använda begrepp som de finska och svenska lärarrollerna istället för att betona att 
några finska eller svenska lärarroller tycks vara si och så.  
 

2.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten det vill säga tillförlitligheten av min undersökning förbättras genom att jag 
använder både intervjuer och observationer för att fläta samman en helhetsbild av några 
specifika lärarroller. En brist i arbetet är att jag inte har fått med någon finsk forskning gällande 
lärarroller, därför blir diskussionen och arbetet präglat av en svensk synvinkel. Kanske skulle 
användandet av finsk forskning ha gett en annan kunskapsbas och en mer välbalanserad 
undersökning. Det hade varit mycket intressant att se om finsk forskning speglar en annan syn 
gällande till exempel elevinflytande. 

Man kan granska reliabiliteten genom att ifrågasätta min påverkan på respondenterna. 
Som frågeställare under intervjun har jag ett särskilt ansvar att inge förtroende så att 
respondenten känner trygghet och vågar berätta öppenhjärtigt om sina ståndpunkter. Jag har 
noggrant gått igenom frågorna för att öka reliabiliteten och minska risken för missförstånd och 
dubbeltydighet. En svårighet med intervjuer är att de intervjuade kan svara efter sin egen 

                                                 
12 Johansson, Svedner (2006) Examensarbetet i lärarutbildningen, s. 108 
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tolkning av frågan, och inte på det som jag som intervjuar egentligen avsett. Detta har inträffat 
men jag har då försökt återknyta till utgångsfrågan vid ett senare tillfälle under intervjun.13  

Efter ett par genomförda intervjuer upptäckte jag att en fråga gällande arbetslag 
behövdes. Jag fick därför komplettera intervjufrågorna med detta, men då var redan den första 
intervjun genomförd. En annan brist i mitt arbete är frånvaron av frågor gällande hur 
respondenten upplever krav och förväntningar, både från sig själv och från andra. Anledningen 
till att jag ändå val att ha med detta område i arbetet är att de flesta respondenter berör ämnet i 
samband med andra frågor. Jag anser mig kunna utläsa vissa tendenser gällande detta område 
trots frånvaron av en konkret intervjufråga i ämnet. 

 Intervjuerna och observationerna har utfört på så liknade sätt som möjligt i varje skola 
för att vara ett tillförlitligt underlag för en jämförelse.  

Validitet, det vill säga arbetets giltighet, har jag försökt att hålla hög genom att ha 
arbetets syfte och frågeställningar som utgångspunkt i formandet av intervjufrågor och som 
grund i observation. Validiteten gällande intervjupersonernas svar anser jag förbättras genom 
att jag även observerar och ser om deras ord stämmer i praktiken.14 Jag hävdar att 
undersökningen ger en korrekt bild av lärarrollen i de fall som jag har undersökts. Eftersom 
respondenterna kommer från olika slags skolor, har varierande erfarenhet, olika åldrar och 
representerar båda könen så anser jag att urvalet är giltigt.  
 
 

                                                 
13 Johansson, Svedner (2001) Examensarbetet i lärarutbildningen, s.27 
14 Kvale, S. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun s. 214 
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3. Tidigare forskning 
Det är svårt att hitta forskning som berör den finska lärarrollen. Det finns antagligen finskt 
material angående detta, men på grund av bristande språkkunskaper så har jag inte haft 
möjligheten till sådana studier. Det svenskspråkiga universitetet i Åbo har sannolikt relevant 
forskning men eftersom tiden är begränsad har jag avstått från att lägga tid på det.  
 Det finns ett examensarbete vid Karlstads universitet som är en jämförande studie 
mellan skolan i Finland och Sverige. Den är gjord av Timo Laakson som har fokus på 
motivationens inverkan på det matematiska skolämnet. Han kommer fram till att finska 
gymnasieskolor har hårdare disciplin än de svenska, och att de finska eleverna har en något 
högre motivation när det gäller prestationer.15

 Under kommande rubriker så presenterar jag tidigare forskning i ett vidare perspektiv. 
Det vill säga forskning rörande lärarroller i allmänhet. Jag har gjort ett urval genom att välja ut 
forskning som berör de tre variablerna på ett eller annat sätt (undervisningsform, självbild och 
arbetssituation).  
 

3.1 Lärarens roller 
I International Handbook of teachers and teaching beskriver Biddle tre olika definitioner av 
lärarrollen. Den första är role as social position och anger den sociala ställningen eller 
identiteten som läraren innehar som en slags undervisningsspecialist. Andra delen som han 
presenterar är role as characteristic behaviors. Detta innebär lärarens karaktäristiska beteende i 
skola och klassrum. Han avslutar definitionen med role as expectations som står för de 
förväntningar som läraren har på sig själv, och även de förväntningar som omvärlden lägger på 
läraren. Det kan vara föräldrar, politiker, skolledning, elever och allmänheten som kommer 
med olika och ibland motstridiga krav på lärarrollen.16

Lärarens tre kompetenser presenteras av Christer Stensmo, docent i pedagogik. Den 
första gäller ämneskompetens som innebär att läraren skall ha en forskares attityd och 
granskande ta till sig ny kunskap. I denna kompetens ingår även kunskap om begrepp och 
fakta. Den andra är didaktisk kompetens och står för lärarens förmåga att kunna planera, 
genomföra och utvärdera undervisning. Den tredje kompetensen är ledarkompetens och 
handlar om att läraren ska kunna organisera, gruppera och leda skolklassen. I ledarens 
kompetens ingår även att kunna hantera frågor om disciplin och elevomsorg, och att 
individualisera elevernas lärande.17  

Lärarens förväntade kompetenser innebär att läraren får olika roller som skall 
upprätthållas. Det går att fläta in en mängd olika områden i lärarrollen men Kjell Granström, 
professor i pedagogik, sammanfattar genom att peka på två roller som är viktiga i lärarens 
pedagogiska uppdrag. Dessa är ledarskap och lärarskap. Lärarskapet innebär att ha kunskap om 
ett ämne och lyckas förmedla detta. Ledarskapet handlar mer om förståelsen av grupprocesser 
och interaktionen i klassrummet och förmågan att hantera dessa.18

Stensmo skriver att alla lärare har formats av olika erfarenheter och är därmed olika. De 
har olika temperament, perspektiv och mål. Därför är det viktigt att varje lärare hittar just sin 
egen stil och sitt eget ”bästa sätt” att forma en god undervisning.19  
 

                                                 
15 Laaksonen, T.(2005) Målmedvetenhet och motivation 
16 Biddle, B. (1997) Recent Research on the Role of the Teacher, s. 501, 502 
17 Stensmo, C. (1997) Ledarskap i klassrummet, s. 7 
18 Granström, K. (2007) Forskning om lärarens arbete i klassrummet, s. 13, 17 
19 Stensmo, C. (1997) Ledarskap i klassrummet, s. 208 
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3.2 Den professionella läraren 
Enligt Ingrid Calgren och Mikael Alexandersson så kännetecknas en professionell lärare av 
reflektion, läraren har inte fastnat i ett rutinmässigt tänkande utan tar istället tid för reflektion. 
Professionalismen ökar ju mer läraren tänker över sin planering. Den goda kontrollen som 
planering och reflektion bär med sig leder till en trygghet som kan öppna till flexibilitet. En 
knapphändig planering resulterar sällan i en lyckad flexibilitet. Läraren behöver iaktta, 
analysera och tolka de egna handlingarna och handlingarnas effekter och värdera vilket 
handlingsalternativ som gynnar elevernas inlärning på bästa sätt. Det är mycket som behöver 
gås igenom för att få en genomtänkt och professionell undervisning. Reflektion omkring mål 
och syfte med undervisningen är grundläggande, likaså att tänka igenom ramar, innehåll och 
form på undervisningen, och förhållandet till individ och grupp. I dessa reflektioner kan lärare 
komma fram till olika lösningar. Det finns inget färdigt svar men reflektionen ger grunden till 
en framgångsrik undervisning. Det är dock viktigt att komma ihåg att en reflekterande 
planering inte är allt. Det krävs även att en lärare bär med sig lyhördhet, närvaro och taktfullhet 
in i klassrummet. 20  
 

3.3 Formen på undervisning 
Ylva Ståhle, som är forskare vid lärarhögskolan i Stockholm, påpekar att det finns skilda ideal i 
den pedagogiska världen. Ur dessa ideal skapas olika pedagogiska traditioner som i sin tur 
resulterar i att det finns en mängd olika undervisningsformer och stilar. Hon beskriver att 
lärarens roll i Sverige har gått från att ha varit enbart kunskapsförmedlare till att bli mer och 
mer som en arbetsledare.21

Universitetslektorn Jens Pedersen skriver att den gamla läroplanen Lgr 80 kopplar 
samman elevaktiva metoder med en aktiv lärarroll. Idag sätts elevaktiva metoder ibland 
samman med en abdikerad lärare som är passiv i klassrummet. Att använda sig av elevaktiva 
metoder är att mer verka som en handledare än en förmedlare, men det betyder inte att läraren 
ska inta en passiv roll. Handledaren är aktiv men aktiviteten tar sig ett annat uttryck än den 
föreläsande. Pedersen menar även att läraren behöver behärska flera roller än den handledande. 
Att variera sina arbetsformer och arbetssätt leder till ett främjande av olika lärprocesser och 
därmed ökar möjligheter för lärande. Viss kunskap gynnas genom individuella uppgifter 
medan annan kunskap gynnas av diskussioner eller helklassundervisning. På detta sätt hänger 
de olika bitarna ihop. Arbetssätt och form hänger samman med kunskap och lärande. 22

Begreppen handledare och förmedlare är allmänt kända men Stensmo använder sig inte 
av dessa. Han benämner två olika sätt att se på undervisning som uppgiftsorienterad och 
elevorienterad. Dessa begrepp ligger nära den handledande och den förmedlande rollen. På 
samma sätt presenteras de som två ytterligheter i arbetsformer. Den uppgiftsorienterade läraren 
tar det stora ansvaret för att eleverna skall inhämta rätt kunskap. Eleverna motiveras med 
”piskor och morötter” som betyg eller beröm. Läraren har hela klassen i fokus när lektioner 
planeras och inte enskilda individer. Klassen arbetar med samma uppgifter och de snabba 
eleverna får vänta genom att lösa extra uppgifter. När grupper sätts samman är det läraren som 
bestämmer och grupper används främst vid ämnesbaserade uppgifter. Som motpol till den 
uppgiftsorienterade så finns den elevorienterade läraren. Stensmo menar att denna lärarstil 
sätter en stor tilltro till elevens kraft att själv ta ansvar och att själv finna en inre motivation för 
lärande. Läraren hjälper eleven att själv tolka kursplanen och eleven uppmuntras att sätta upp 
egna mål och bedöma sina egna prestationer. Läraren planerar med den enskilda individen i 

                                                 
20 Calgren, Alexandersson, (1995) Lärarprofessionalism, s. 28-29, 31, 39, 42 
21 Ståhle, (2006) Pedagogiken i tiden, s. 21, 36 
22 Pedersen, J. Att lära för livet, s. 146, 148, 152 
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fokus. Eleverna får arbeta i sin egen takt och på sitt eget sätt. De bildar sina egna grupper 
utifrån intresse.23

 

3.3.1 Vad formar undervisningen? 
Undervisningen formas av ett flertal olika faktorer. Bland annat så påverkas den av politiker 
som lägger en grund i och med regelverk och förordningar. Resurser är en annan del som 
politikerna beslutar om. Ambitioner och erfarenheter som lärare och skolledning besitter har ett 
stort inflytande på det sättet att arbetssätt skapas och formas utifrån de problem och 
erfarenheter som personalen på skolan stött på. Varje land har sina pedagogiska traditioner och 
ideal. Detta resulterar i varierande sätt att forma undervisningen på. Det finns även en inre 
tradition på varje skola som påverkar formandet av undervisningen. 24

 

3.3.2 Klassrummets sociala uppbyggnad 
Valet av undervisningsform i klassrummet kan vara resultatet av en genomtänkt pedagogisk 
plan. Men det kan även vara psykologiska kunskaper eller bristen av sådana kunskaper, som 
mer eller mindre medvetet avgör valet av undervisningsform. Bänkars placering och formen på 
undervisning är sammankopplade med psykologiska effekter. I ett klassrum där eleverna 
placerats med ryggen åt varandra så minskas möjligheten till interaktion mellan eleverna. Detta 
leder till att grupprocessen dämpas och att en hierarkisk struktur kan upprätthållas där läraren 
är kunskapsförmedlaren och ordförande i rummet.  

Läraren som den enda vuxna personen i klassrummet står ofta i fokus för elevers 
känslor och förhoppningar. Detta kan kännas allt för påfrestande. För att minska risken att själv 
förbrukas och slitas ned så kan ett arbetssätt som skapar distans mellan elev och lärare 
föredras.25

Charlotta Einarsson skriver följande i sin akademiska avhandling om lärare och elevers 
interaktion: 
 

 Även i samband med helklassundervisning kan läraren ha en individuell interaktion med 
enskild elev. Denna interaktion sker offentligt vilket innebär att övriga närvarande i 
rummet kan ta del av det som utspelar sig i mötet mellan läraren och eleven.26

 

3.4 Synen på eleven 
Enligt en rapport från Skolverket så lägger 86 procent av de svenska lärarna mycket stor vikt 
vid att bygga upp elevers självförtroende och få de att trivas med sig själva. I samma rapport 
visas att lärarna lägger något större vikt vid elevernas nyfikenhet och lust att lära, än vad de 
lägger vikt vid att eleverna får bra kunskaper i skolans ämnen27  
 I en undersökning av Scherp betonas att lärarna i Sverige anser att ömsesidighet och 
lyhördhet i lärprocessen är mycket vikigt. Det anses även vara viktigt med insikten att elever 
lär på olika sätt. Lärarna lyfter fram betydelsen av att få eleverna aktiva i sin egen lärprocess 
och att detta underlättas om eleverna är med i planeringsstadiet. 28  
 Jouni Välijärvi är professor vid Jyväskylä Universitet har undersökt vad Danska 
rektorer anser är det vikigaste i skolan. I nio skolor av tio svarade man att elevernas välmående 

                                                 
23 Stensmo, C. (1997) Ledarskap i klassrummet, s. 270 
24 Ståhle, Y. (2006) Pedagogiken i tiden, s. 20, 36  
25 Granström, K. (2007) Forskning om lärares arbete i klasrummet, s. 20-21 
26 Einarsson, C. (2003) Lärare och elevers interaktion i klassrummet, s. 10 
27 Skolverket, (2006) Lusten och möjligheten, s. 36 
28 Scherp, H. (2003) Skolutvecklingens många ansikten, s. 33 
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och sociala kompetens var det viktigaste. Välijärvi menar att detta skiljer sig från de finländska 
rektorernas åsikt där kunskaperna sitter på främsta plats.29  
 

3.5 Samverkan eller ensamarbete  
Två av de grundläggande problemen som ingår i lärarens roll beskrivs av Jon Ohlsson på 
följande sätt:  

 
Det ena har att göra med det svårfångade uppdraget, den komplexa 
arbetsuppgiften och den otydliga professionalismen. Det andra har att göra med 
arbetets individualistiska karaktär och de därmed sammanhängande svårigheterna 
att få till stånd samverkan och samarbete mellan kollegor.30

 
Både svenska och internationell forskning tyder på att det ofta dyker upp problem när arbetet 
för ökad samverkan mellan lärare skall införas. Det finns en individualistisk tradition inom den 
internationella skolvärden som sägs vara svår att rubba. Klassrummet har länge varit en sluten 
värld med en stängd dörr där läraren utövade sitt arbete fritt från insyn eller kritiska 
kommentarer.31  
 Ohlsson presenterar Hargreaves forskning som uppmärksammar att olika grupper 
utformar skilda strategier för vad de anser vara ett bra arbetssätt. Hargreaves menar att det 
finns fyra typer av kulturer inom skolvärlden. Den första är den individualistiska skolkulturen 
som innebär en traditionell linje där samarbete sällan förekommer och där lärarens arbete är 
individuellt. Andra skolkulturen är den samarbetsinriktade och står för ett spontant och 
frivilligt samarbete mellan lärare. Den tredje kallas för påtvingade kollegialiteten och 
kännetecknas av att lärarna tvingas samarbeta i konstellationer som de helst skulle vilja välja 
bort. Fjärde och sista benämns som den balkaniserade skolkulturen. Den utmärks av starka 
gränser mellan olika grupperingar. En grupp kan anse sin status som högre än de andra 
gruppernas och de undviker samarbete med de grupper som inte anses goda nog. Ofta ses det 
ner på den individualistiska kulturen. Men Hargreaves försvarar denna kultur och menar att det 
finns positiva bitar att hämta här. Han menar att individualiteten ger en trygghet och en 
självkänsla i arbetet som är positiv. Det kan leda till en stabilare undervisning där anpassningen 
till nya normer inte köps rakt av.32

Ohlsson pekar på den sociala funktion som skolan har, och att den behöver grundas i ett 
socialt samspel mellan de involverade för att fungera. Detta behövs för att nå målet att forma 
eleverna till goda demokratiska samhällsmedborgare. Det ligger en förväntan på att arbetslagen 
skall resultera i en ökad kompetens hos lärarna och ett bättre resursutnyttjande av skolans 
personal.33 Granström tycks stå bakom detta och anser att varje tillfälle som ges för lärare att 
utbyta erfarenheter är en utvecklingsmöjlighet. Gemensamma överläggningar utvecklar 
lärarnas tänkande. Att formulera och sätta ord på sina tankar och att ta del av andras 
tankegångar ger vatten på kvarnen och leder till professionell utveckling.34

 Hans-Åke Scherp menar att lärande och mål hör samman. För att lära måste man veta 
vad som skall uppnås. Det är därför viktigt att kollegor på en skola samsas runt en gemensam 
förståelse av vad de vill uppnå med verksamheten. Det underlättar samarbete och möjligheten 
att förverkliga sitt uppdrag. 35  
 
                                                 
29 Bohman, B. V. (2005) Pisa och läroplanen går hand i hand, Lärarnas tidning, s. 16 
30 Ohlsson, (2004) Arbetslag och lärande, s. 15 
31 Ohlsson, J. (2004) Arbetslag och lärande, s. 17 
32 Ohlsson, J. (2004) Arbetslag och lärande, s. 17-18 
33 Ohlsson, J. (2004) Arbetslag och lärande, s. 13-15 
34 Granström, K. (1995) Om svårigheten att tacka ja till professionell utveckling, s. 48 
35 Scherp, H. (2003) Skolutvecklingens många ansikten, s. 43 
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3.6 Klasstorlekens påverkan 
Engelska undersökningar visar att arbetsbelastningen hos lärarna ökar med klassens storlek. 
Lärare som har 26-30 elever i sina klasser spenderar tre timmar mer varje vecka åt planering 
och efterarbete än lärare som undervisar 21 eller färre elever. Det finns ett tydligt samband 
mellan stress och klasstorlek. Läraren försöker hinna med alla elever och när elevantalet ökar 
så ökar stressen och känslan av otillräcklighet.36  
 
 
 
 

                                                 
36 Einarsson, C, (2003) Lärare och elevers interaktion i klassrummet, s. 51 
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4. Läroplaner 
Under följande två rubriker sammanfattas några av de skyldigheter som ligger i lärarrollen 
enligt de nationella läroplanerna i Sverige och Finland. När jag har gått igenom läroplanerna 
har jag främst fokuserat på följande frågor: 

• Finns det någon tydlig uppmaning till läraren att utforma sin undervisning på ett visst 
sätt?  

• Står det något om relationen och kommunikationen mellan lärare och elev?  
• Står det något om relationen mellan välmående och kunskap? 

 

4.1 Läroplan – Finland 
Den nationella läroplanen i Finland utgör ramen för de lokala läroplanerna. Den nationella är 
således en grund som skall bearbetas på det lokala planet främst på kommunalnivå, men även 
av skolorna. På den kommunala nivån kan det till exempel läggas till att skolorna skall satsa på 
närområdet och utöka sin förståelse för den lokala historien. Varje skola har sin egen 
utformade läroplan där de har konkretiserat de nationella målen. 

Den nya läroplanen som kom 2004 togs i bruk av alla skolor senast hösten 2006. Den är 
betydlig mer detaljerad än den tidigare. En annan nyhet är det ämnesövergripande arbetet som 
följer teman såsom: Att befästa självkänsla, kulturkännedom, media och informationskunskap, 
hållbar utveckling.37 Följande punkter sammanfattar den finska läroplanen gällande lärarens 
roll och uppgifter. 

• Lärandet skall ske under både lärarens handledning, självständigt och tillsamman med 
andra i gruppen. Det är alla lärares uppgift att handleda eleverna i ämnesstudier och 
hjälpa eleverna att utvecklas.38  

• Redskap för ett livslångt lärande skall ges eleven. 
• Mångsidiga undervisningsmetoder skall användas.39  
• Läraren väljer arbetsmetoderna.  
• Lärarens uppgift går ut på att undervisa och leda elevens inlärning både individuellt och 

i grupp.40  
 

4.2 Läroplan - Sverige 
Enligt 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem (Lpo 
94) har skola och lärare sammanfattningsvis följande att rätta sig efter.  

• Skolan skall präglas av omsorg, omtanke och generositet och främja den enskildes 
välbefinnande och utveckling. Både social och kunskapsmässig utveckling skall 
främjas.  

• Demokratiska arbetsformer skall användas i undervisningen. Eleverna skall kunna 
påverka undervisningens utformade. De skall få delta i planering och utvärdering och få 
möjlighet att välja ämnen, teman och aktiviteter. Läraren skall utgå ifrån att eleverna 
kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning. Läraren ska utveckla regler 
tillsammans med eleverna för det gemensamma arbetet och samvaron. 

                                                 
37http://www.etwinning.net/ww/sv/pub/etwinning/helpdesk_and_tools/country_focus/whats_going_on_
in_finland.htm  (2007-05-03) eTwinning – skolsamarbete i Europa 
38 LPgrund, kap. 3.1, 4.3  
39 LPgrund, kap. 3.1, 3.2,  
40 LPgrund, kap. 3.4  
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• Eleverna skall få möjlighet att utvecklas i sitt självständiga arbete och kritisk granska 
fakta och förhållanden. Skolan skall sträva efter att elever utvecklar sitt eget sätt att lära 
och att de lär sig arbeta både självständigt och tillsammans med andra.  

• Den harmoniska utvecklingen hos eleverna skall främjas genom att varierade och 
balanserade arbetsformer och innehåll. Läraren skall se till att eleverna får pröva olika 
arbetssätt och arbetsformer.  

• För att nå utbildningsmålen skall lärarna samverka med varandra.41 
 

                                                 
41 Lpo 94, kap. 1, 2.1, 2.3 
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5. Bakgrundsfakta om Finland 

5.1 Utbildningssystemet 

 
42

 
Utbildningssystemet i Finland påminner på många sätt om det svenska men det finns även 
tydliga skillnader. De flesta sexåringar går i förskoleundervisning och sedan tar skolstarten vid 
i sju års ålder. Det är en nioårig grundskola med möjlighet att gå ett tionde år vid behov. Efter 
grundskolan får eleverna välja mellan de frivilliga skolformerna gymnasium eller yrkesskola. 
Idag går drygt hälften av eleverna vidare till gymnasiet. Betyg ges under hela skoltiden men 
under de första åren i form av omdömen, skriftliga eller verbala. Sifferbetyg sätts vanligtvis in i 
år 4-5 men detta kan variera eftersom varje kommun (och delvis skolan) bestämmer när detta 
skall införas. Betygsskalan ligger mellan 4-10 där siffran 4 betyder underkänt. Det finns även 
betyg i ordning och uppförande. De flesta grundskolor är kommunala, det finns några få 
privata. Förutom modersmålet så måste eleverna läsa två ytterligare språk, varav det ena är 
svenska eller finska. Ungefär sex procent av befolkningen har svenska som sitt modersmål. 295 
grundskolor och 35 gymnasier är svenskspråkiga.43  
 

                                                 
42 http://www.oph.fi/svenska/SubPage.asp?path=446,468,4612  Finska utbildningsstyrelsens hemsida, 
(2007-05-03) 
43 Lärarnas tidning, (2005) Fakta/ Finska skolsystemet, s.15 
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5.2 Lärarutbildningen 
Lärarutbildningen i Finland är ungefär fem år lång för klasslärare. Ämneslärare läser först sina 
ämnen (vanligtvis två) och sedan ansöker de till lärarutbildningen och läser där under ett år. 
Sedan 1979 är det krav på att alla lärare har en magisterexamen och alla studenter skriver minst 
två vetenskapliga arbeten; en kandidatuppsats och en magisteruppsats. I lärarutbildningen 
trycks det på att alla lärare ska ha en forskningsorienterad attityd för att kunna utveckla en god 
undervisning.  

Lärarutbildningen är mycket populär och det är stor efterfrågan på platserna. Bara en av 
tio kommer in på klasslärarutbildningen och detta sägs vara en garant för att det är motiverade 
studenterna som satsar på utbildningen. Intagningen sker genom tre steg. Poäng är det första 
steget där den sökandes betyg läggs ihop med eventuella tidigare studier eller erfarenhet från 
skolan. Det andra steget är en bokexamen där den sökande skall visa förmågan att tillgodogöra 
sig facklitteratur. Det tredje och sista steget är en intervju där den sökandes motivation och 
förmågan att leda en grupp undersöks.44  
 

5.3 Arbetstid 
Lärarna i Finland har ingen arbetsplatsförlagd tid eller planeringstid som är reglerad. För 
ämneslärare finns en reglerad undervisningsskyldigheten som varierar mellan 18-24 lektioner 
per vecka där varje lektion är på 45 minuter. Många lärare arbetar extra timmar utöver sin 
skyldighet för att få en högre lön. Två lärare på en skola kan få samma lön fast deras 
undervisningsskyldighet skiljer sig åt med fler timmar i veckan. Detta beror på vilket ämne 
läraren undervisar i. Språklärare har till exempel en lägre undervisningsskyldighet än 
idrottslärare på grund av att språkläraren anses ha mer för och efterarbete i samband med sin 
undervisning. För en lärare i samhällslära och historia ligger undervisningsskyldigheten på 23 
lektionstimmar i veckan. Det är ett betydligt högre timmantal än vad språklärarna har. Enligt 
flera lärare som jag samtalat med i den finska skolan är detta ett orättvist system. De anser att 
även en tjänst inom samhällslära och historia kräver mycket för och efterarbete och därmed 
borde ha en lägre undervisningsskyldighet precis som språklärarna har. Denna debatt är aktuell 
i Finland just nu, kanske kommer regleringen att förändras.45  
 

5.4 Lön 
En ämneslärare tjänar i genomsnitt 26 000 svenska kronor i månaden. Skatten ligger på ungefär 
33 procent.46  
 
 

                                                 
44 Lärarnas tidning, (2005) s. 13, 15, 22, 23 
45 Samtal med lärare i Finland (2007-05-08 - 2007-05-11), Lärarnas tidning, (2005) Fakta/ Lärarnas 
villkor, s. 19 
46 Lärarnas tidning, (2005) Fakta/ Lärarnas villkor, s. 19 
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6. Resultat  

6.1 Sammanställning av intervjuer och observationer från Finland 

6.1.1 Skola nummer 1, Finland 
6.1.1.1 Svensk myspedagogik 
Denna skola för grundskolan senare del har ungefär 400 elever. Elevernas schema är upplagt 
efter 45 minuters pass och alla elever på skolan börjar och slutar sina lektioner på samma 
klockslag. Det finns ett stort personalrum med soffor och bord men inga enskilda arbetsplatser 
för lärarna. Lärarna gör all planering hemma. De 40 lärarna samsas på två datorer. I lärarnas 
schema ingår så kallad kustodiering som motsvarar rastvakt. Konferenser har de högst en 
timma i veckan.  

I personalrummet frågar jag en samhällslärare vad hon tror är den största skillnaden 
mellan den svenska och finska skolan. Hon svarar att Sverige inte längre håller på disciplin på 
samma sätt som de gjorde förr. Hon berättar att man i Finland brukar prata lätt nedlåtande om 
den svenska pedagogiken och kalla den för myspedagogik. När jag frågar vad denna så kallade 
myspedagogik innebär svara hon att det ska vara så mysigt, trevligt och demokratiskt i svenska 
skolor. Det ska klippas och klistras och lärare vågar inte ställa krav på eleverna.  
 
6.1.1.2 Intervju och observation 
På denna skola fick jag möjligheten att följa en 40-årig lärare under hennes sju lektioner. Hon 
undervisar i de två ämnen som hon har magisterexamen i, nämligen historia och samhällslära. 
Hon har ett ämnesklassrum där nästan all henne undersvining är förlagd. I rummet står 
bänkarna en och en i rader. Salen är liten och ventilationen är dålig. Det är trångt och läraren 
önskar att mer undervisningsmaterial fanns tillgängligt i rummet. Det är ganska lyhört mellan 
korridor och klassrum. Hon säger att det är tur att det inte är några elever som har rast när 
lektionen pågår, eftersom deras prat och spring skulle höras in i klassrummet och störa den 
goda arbetsron. 

Hon jobbar främst med helklassundervisning och instuderingsfrågor, men använder sig 
även av grupparbeten. Läraren varvar sitt skrivande på den gröna tavlan med att ställa frågor 
till eleverna om det berörda ämnet. Lektionerna har en tydlig struktur och fokus, alla elever får 
samma uppgifter. Salen är som sagt trång men läraren rör sig ändå förhållandevis mycket i 
rummet. Aktiviteten hos eleverna varierar i de olika klasserna. Vissa räcker ivrigt upp handen 
eller kommer med inlägg och kommentarer utan handuppräckning. En klass är extra pratig men 
det råder ändå arbetsro och alla lyssnar när läraren eller någon annan pratar. Kommunikationen 
är god under de flesta lektioner och läraren försöker involvera eleverna i samtal om det berörda 
ämnet. Humor används för att hålla uppe deras intresse och skratten duggar tätt. Läraren har 
individuell kommunikation med flera av eleverna, men kommunikationen är offentlig. Det vill 
säga hon pratar med en enskild elev men det ingår i helklassundervisningen och alla får ta del 
av samtalet.  

Under intervjun frågar jag om hon kan beskriva sin undervisningsstil utifrån begreppen 
handledare och förmedlare. Hon svarar:  

 
Jag är kanske mera förmedlare just nu men jag skulle gärna vilja vara mer sådan där 
handledare. Jag försöker få eleverna att ta egna initiativ och lära sig att söka material, 
de vill gärna att man ska mata dem med information och det försöker jag nog ändra 
på. Men jag vet inte om jag lyckas. 
 

Läraren fortsätter med att berätta om den nya läroplanen som säger att man ska utgå från 
eleverna och elevernas synpunkter där det är möjligt. Detta försöker hon efterleva genom att ta 
avstamp hos eleverna och fråga vad eleverna vet om det aktuella ämnet när hon startar upp ett 
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nytt arbetsområde. Då kommer det ofta fram något som hon kan knyta an till och koppla ihop 
sin undervisning med. Hon tycker att det kan vara bra om eleverna får vara med och påverka 
undervisningen på något sätt.  Efter ett avsnitt så brukar hon hålla en utvärdering där eleverna 
får komma med kritik angående lärobok, tema och undervisningen. Läraren förklarar att det är 
på detta sätt hon utvecklas, eleverna ger henne nya idéer.  

De viktigaste uppgifterna i rollen som lärare är att väcka ett intresse för ämnet hos 
eleverna. Sedan är det självklart att eleverna ska kunna vissa grundkunskaper. Den finska 
skolan är väldigt kunskapsinriktad säger hon och fortsätter: 

 
Vi ska uppnå en viss nivå, kunskapsnivå. Det där sociala så är vi kanske lite dåliga 
på, vi finländare. 
 

En bra lärare anser hon kännetecknas av en förmåga att vara rättvis, varierande och om läraren 
har humor så är det absolut ingen nackdel. Statusen och auktoriteten för läraryrket har sjunkit 
säger hon. Detta kan bero på att föräldrarna inte ser upp till läraren på samma sätt som förr. 
Hon berättar om kollegor som upplevt att föräldrarna ställer sig på elevernas sida om läraren 
ringer hem för att berätta om ett problem. Föräldrarna vågar inte stå emot barnen längre, de vill 
vara kompisar med sina egna barn istället för att vara en fostrande förälder. Barn behöver 
gränser både i skolan och i hemmet. Status har även med auktoritet att göra och detta är 
individuellt. Hon påpekar att en del utstrålar auktoritet medan andra måste jobba mera för att få 
auktoriteten.  

Hon känner att lärarrollen är meningsfull, men hon blir irriterad då och då för att fokus 
på undervisningen ibland tenderar att försvinna.  

 
Det handlar så mycket om utveckling. Man ska utveckla och utveckla. Och då kan 
jag känna mig väldigt gammaldags och konservativ ibland för det är så mycket annat 
som har kommit in i skolan som vi skall syssla med. […] Jag brukar säga när vi har 
våra möten ”Kan vi inte bara få koncentrera oss på det väsentliga, att undervisa, 
också ibland.” Varför ska man utveckla bara för utvecklandet skull? Det känns också 
ibland som att det kommer läroplan efter läroplan. Man hinner inte se resultatet av 
den första för än det kommer en ny och det ska liksom ändras om. Man får inte jobba 
i lugn o ro, med en sak först och utvärdera den. 
 

Under dagen har elevantalet under hennes lektioner varierat mellan 12 till 22 elever. Förra året 
hade hon en klass med 24 elever och det var skillnad. Man hinner inte se alla eleverna då, säger 
hon. Det går en gräns vid 24, 25 och över denna gräns blir det betydligt svårare att hinna med 
eleverna.  
 

6.1.2 Skola nummer 2, Finland 
6.1.2.1 Samtal med rektor 
Rektorn på denna skola med 240 elever berättar självkritiskt att den finska skolan skulle kunna 
bli bättre på grupparbeten. Men hon förklarar att det är svårt att lyckas med den arbetsformen 
och därför används den sällan. Hennes förklaring till varför det är svårt att genomföra 
grupparbeten är att Finland är mer hierarkiskt än Sverige. Hon säger att finnarna inte resonerar 
lika mycket som svenskarna, här är vi vana vid att en bestämmer och tar ansvar. Om alla 
plötsligt skall sitta ner och arbeta tillsammans i ett grupparbete så känner eleverna sig vilsna 
och det blir mindre arbete utfört än när det finns en som är villig att ta ansvar och leda. Rektorn 
påpekar även att skolan är en arbetsplats! Belöning skall inte vara att bli mer ledig, utan istället 
borde belöning handla om att få möjlighet till mer kunskap det vill säga mer skoltid. Det är en 
hög arbetsmoral på denna skola. Hon berättar att inga stannar hemma för en enkel förkylning 
av varken elever eller lärare. 
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När jag frågar rektorn vad hon tror skiljer den svenska och finska läraren åt så svarar 
hon att reglerna och rollerna är klarare här. Lärare är lärare och elev är elev. Hon betonar att en 
lärare inte får ge ifrån sig ledarskapet eller initiativet för då tar eleverna över. Lärare och elever 
behöver ha ett gemensamt mål, att nå kunskap och utveckling. Det är viktigt att eleverna 
känner att lärarna finns där för dem och att de gillar sitt jobb. Det är inte bara eleverna som ska 
ha respekt för lärarens yrke utan läraren måste ha respekt för sitt yrke och sitt uppdrag. När jag 
frågar vad som kännetecknar en professionell lärare svarar hon att mycket handlar om att vara 
vuxen och beredd att ta ansvar. En bra lärare måste vara trygg i sig själv och klara av 
motgångar och vara rakryggad och tydlig i sina kontakter med elever och föräldrar. Läraren 
kan inte syssla med prestigekamp med eleverna utan måste vara bestämd och visa vem som 
bestämmer men på samma gång vara vänlig. Dessutom ska en bra lärare ha ett genuint intresse 
för eleverna, deras situation och framsteg. Hon påpekar att det kan vara svårt att ha ett genuint 
intresse för alla elever men det är här professionalismen kommer in. Som lärare är det din plikt 
att bry dig om alla även om ditt personliga intresse är svagt, säger hon.  

Hon tror inte att hon påverkar lärarrollen i någon hög utsträckning, men att olika 
reformer påverkar. Det finns ett universellt problem i lärarkåren, säger hon. Nämligen att det är 
för tätt mellan olika reformer och för lite tid till egna pedagogiska diskussioner. Det är inte så 
väldigt många konferenser som alla lärare behöver vara med på. Det är ungefär en varannan 
vecka. Men lärarna har ungefär två timmars mötestid varje vecka som ingår i lönen, det kan till 
exempel vara ämnesmöten. Men hur ofta de egentligen hålls är en annan sak. Varje höst åker 
lärarna till Stockholm med färja. De har konferens ombord och sedan köps litteratur i Sverige 
och kanske går de på någon fortbildning. Rektorn säger att det har ju alltid varit Finland som 
ska lära av Sverige, men kanske har ordningen vänt just nu. Sverige ligger längre fram på vissa 
områden. Hon fortsätter och säger att detta också innebär att Sverige hinner göra vissa misstag 
när nya områden beträds och Finland kan lära av att se på både framgång och misslyckanden.  

Vi samtalar om Pisa-undersökningen där det inte bara frågades efter elevernas kunskap 
utan även efter elevernas välmående. Rektorn berättar att Finland inte nådde någon 
topplacering på detta område. Här funderar rektorn på hur mycket som egentligen handlar om 
trivsel och hur mycket som handlar om den finska mentaliteten. Hon förklarar att mentaliteten i 
detta land inte tillåter alltför positiva ord. Det skall vara lite hårt i skolan och att säga att man 
trivs ingår inte riktigt i folket stil, om man generaliserar. Hon anser att elevernas trivsel är en 
förutsättning för att de skall kunna tillägna sig kunskap, och eftersom de lyckas ta in kunskap 
så betyder det antagligen att de trivs.  
 
6.1.2.2 Intervju och observation 
Skolklockan ringer. Elever och lärare vet nu att det är tre minuter kvar innan lektionen börjar. 
När klockan ringer för andra gången är både lärare och elever på plast för att tåga in i 
klassrummet.  

 Denna lärare i 35 års ålder har utbildning i samhällslära och historia, det är i dessa 
ämnen han undervisar. Han valde mellan att bli forskare och lärare och av praktiska orsaker 
föll valet på det senare. Läraren rör sig endast framme vid katedern och det är 
katederundervisningens klassiska mönster som följs under de tre lektioner som jag observerar. 
Många frågor ställs till eleverna och de svarar med olika stort engagemang.  

Läraren medger att han inte lägger någon energi på närvarokontroller men att de andra 
lärarna på skolan är duktiga på detta. Elevantalet ligger på 8, 18 och16 elever. Klassen med 8 
elever går i år 10. Det betyder att eleverna har valt att gå ett extra år i grundskolan på grund av 
så låga betyg att de inte kommer in på den yrkesskola eller gymnasium som de vill. Denna 
lektion är annorlunda mot de andra som jag har observerat. En kille bär mössa, en annan 
dricker festis. Annars råder det möss och kepsförbud i klassrummet. På pappret ska det gå 20 
elever i klassen. Läraren säger att detta är den svåraste klassen att motivera av alla klasser han 
haft. Han har haft sju eller åtta omgångar med tior men denna är annorlunda. Han tror det beror 
på att många som går detta år endast vill få upp betygen för att komma in på yrkesskolan, 
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tidigare har det varit en större del som velat komma in på gymnasiet och då krävs det högre 
betyg och större motivation. Han rör sig endast runt katedern och skriver på den gröna tavlan, 
eleverna skriver av. En karta och en OH-bild visas upp. Strukturen är tydlig under alla tre 
lektionerna. Många frågor ställs till eleverna, som sitter i bänkar placerade en och en i rader. 
Några är ivriga att svara medan andra inte visar intresse utan tycks skriva på något som inte hör 
hemma till lektionen.  
 Läraren säger: 
 

Idag har det bara varit föreläsning, och så är det för det mesta kanske. Men målet är 
att det skall vara mera av de andra inslagen. Men som hissa-lärare [historia och 
samhällslära] så är det lätt att det blir föreläsning för det är ett ganska tacksamt ämne 
att föreläsa i och berätta och så här.  
 

Han berättar även att det inte blir så mycket grupparbeten nu längre. Han har testat det men det 
brukar bli så mycket tjat för att få alla aktiva och det har han tröttnat på. Men han beklagar det 
eftersom eleverna tycker om den arbetsmetoden. Trots att han till största delen föreläser så ser 
han sig både som en förmedlare och en handledare.  

 
Jag ser mig inte som en person som bara kan komma in och ställa mig framför 
katedern och tala och sedan är det slut. Utan man har ju också något annat. Jag 
brukar förklara saken på det här sättet: Om jag jobbar på en börs och förvaltar fonder 
så ligger det i mitt intresse att fonderna utvecklas positivt. Det ligger ju i mitt intresse 
att eleverna utvecklas positivt. Då blir man ju handledare också, man förmedlar inte 
bara information utan man måste se till att informationen som man ger till eleverna 
utnyttjas så de kommer framåt och få bättre resultat.  

 
De viktigaste uppgifterna man har som lärare anser han är att förmedla kunskap och väcka ett 
intresse. Han vill att eleverna ska få en helhetsbild om vad ämnena handlar om. I samhällslära 
så är det viktigaste att de lär sig grundbegreppen och förstår hur samhället fungerar. En grund 
som de kan flytta vidare ifrån. Sedan är det också centralt att de lära sig färdigheter och synsätt, 
som källkritik. Jag undrar om läraren har något att göra med elevernas självförtroende. Han 
anser att detta är ett ansvar som skolan delar med föräldrarna. Det är främst hemmets uppgift 
att ta hand om elever som mår dåligt men det finns de elever, speciellt i år 10 som 
underpresterar på grund av dåligt självförtroende. Där är det antagligen lärarens uppgift att 
sporra och lyfta eleverna så gott det går säger han. Man får försöka lägga upp undervisningen 
på ett sådant sätt att det blir olika prov och moment där alla på något sätt kan få ut någonting, 
säger han.  

Läraren förklarar att kunskap är något som värderas väldigt högt i Finland. Hans bild av 
den svenska skolan är att kunskapen inte prioriteras lika högt men att svenska lärare har vågat 
sig på annorlunda undervisningssätt och moment. Hans intryck är att det både lett till framgång 
och misslyckanden för den svenska skolan. Diskussion och debatter tycker han saknas i 
Finland och det är något han vill lära av Sverige. Han beskriver den finska skolan som att 
läraren förmedlar och eleven tar emot. Detta tycker han fungerar och något som fungerar 
behöver egentligen inte ändras.  

Statusen för lärarrollen anser han är förhållandevis hög. Enligt undersökningar så har 
lärare i Finland ganska hög status, lite som läkare säger han. Det är sådana yrken som 
medborgarna uppfattar som viktiga. Han pekar även på att utbildningen är väldigt populär och 
att det är ett tecken på status men han anser att lönerna skulle kunna vara högre.  
 Han tycker att vissa bitar känns extra tunga i lärarrollen, till exempel administration, 
Men detta säger han är egentligen ingen stor del. Enligt hans perspektiv så är disciplinära 
åtgärder heller inget stort problem. Det varierar förstås från klass till klass. Om han uttrycker 
sig rent generellt angående den finska skolsituationen så tror han att disciplinära åtgärder, som 
tillsägelser i klassrummet, och administration har ökat.  
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 Skolan är från 1950-talet och är ganska sliten men det är rent och prydligt och väggarna 
är fria från klotter. De tycks ha fler tekniska prylar som projektorer och datorer än vad de 
övriga skolorna som jag besökt har haft. Enligt läraren så beror det på att kommunen som 
skolan ligger i är rikare än många andra kommuner och eftersom skolan är under kommunalt 
styre så har de råd att sats mer på tekniska prylar. Dessutom vill gärna denna kommun ligga i 
framkant inom IT -området.  
 

6.1.3 Skola nummer 3, Finland 
6.1.3.1 Stående hälsningar och bänkar på rad 
Alla lärare på denna skola följder den gemensamma linjen att eleverna skall stå vid sidan av 
sina bänkar och hälsa innan de tillåts sätta sig. (Detta har inte förekommit på några av de andra 
skolor som besökts.) Bänkarna står alltid i prydliga rader men beroende på lärarens styr själv 
om de skall stå enskilt eller i par. Några lärare har placerat bänkarna två och två för att anpassa 
till dialogövningar i språk, läraren i samhällslära har sina bänkar i rader en och en för att få 
arbetsro.  
 Rektorn på denna skola tycks ha mycket energi men slits mellan uppdraget att både 
undervisa och leda skolan. En rektor på en mindre skola som denna har en 
undervisningsskyldighet på sex lektioner per vecka.  
 
6.1.3.2 Intervju och observation 
Läraren som jag får tillfälle att intervjua undervisar i hemkunskap och hälsa. Detta är ett ämne 
som naturligtvis har helt annat upplägg än de mer teoretiska. Läraren är i 45årsåldern och har 
stort engagemang för sin uppgift. Hon säger att hon brukar börja med att vara en förmedlare 
men sedan ju duktigare de blir så anpassar hon sig och bli mer av en handledare. Grupper 
används i den praktiska delen av detta ämne och sätts samman utifrån princip att eleverna får 
mer inflytande med åren. I början sätts grupperna ihop slumpmässigt av läraren, sedan så 
blandas de så att eleverna får jobba med någon som de inte har jobbat med innan. Under den 
sista delen får eleverna önska sig arbetskamrater. Om det fungerar så att alla är överens och 
nöjda så får de jobba ihop, annars använder läraren sin så kallade vetorätt.  
 På frågan om hon tycker att det är viktigt med elevinflytande så svarar hon: 

 
Jag tycker det är ganska viktigt. Jag tycker att de skall få vara med men att det skall 
vara väldigt styrt. De har inte alltid all kunskap för att få vara med. Men kommer de 
med vettiga förslag så tycker jag det är helt ok.  
 

Hon vill ge eleverna glädjen att lära sig och påpekar att den nya lärarutbildningen, som hon 
läser en kurs i nu, så betonas det att lärarna borde syssla mera med värderingsövningar och lära 
eleverna att bli nyfikna och att ta reda på kunskap själva. Dagens lärare i Finland tycker hon 
kan placeras i två grupper. En del lärare för den gamla katederundervisningen och andra är 
pigga på något nytt.  

Hon ser en bra lärare som disciplinerad och som har bra ordning och reda på klassen. 
Hon utrycker det på följande sätt: 

 
Den perfekt läraren är den som har disciplin men disciplin på ett rätt sätt. Inte 
militärdisciplin, utan ordning och reda som man ska följa för att det skall vara lugnt i 
klassen. Man ska vara väldigt kunnig, kunna sitt ämne utan att briljera med sin 
kunskap. Sedan tycker jag att man ska vara mänsklig. Det är också viktigt att man 
har stor kunskap inte bara inom det egna ämnet utan man ska känna till alla de här 
olika, som gällande specialpedagogik är viktigt. Att man känner till att det finns 
ADHD och att det kan finnas massor av odiagnostiserade elever. Och att man kan ge 
dem möjlighet att visa sin kunskap på andra sätt om det till exempel inte är starka på 
att skriva.  
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Under de åren som hon har jobbat som lärare så tycker hon att de disciplinära åtgärderna har 
ökat i klassen. Men det är mest i början när eleverna kommer i år sju. När man fått dem att 
förstå så säger hon att det går åt mindre tid till detta. Administrationsärenden som till exempel 
att utveckla den lokala läroplanen tar mer tid nu än förr, men detta beror antagligen på 
införandet av den nya läroplanen och att den här skolan fick vara med som testskola i 
utvecklingsarbetet av den, berättar hon. Läraren berättar även att de har konferenstid varannan 
vecka och att de har några gemensamma planeringsdagar under sommaren. 
 Läraren har fått intrycket att statusen på yrket varierar. I vissa kommuner eller städer så 
tror hon att lärarna har högre status än i andra kommuner. Att de får mer stöd och respekt från 
invånarna medan andra mest får kritik.  
 
6.1.3.3 Samtal i matsalen 
I ett samtal i matsalen berättar lärarna vid bordet att det finns en outtalad men medvetet strategi 
när klasserna sätts samman i sjuan. Efter att information tagits emot från år 6 så sätts de 
duktigaste samman i de största klasserna medan de som har svårigheter får gå i en mindre 
klass. Detta är inget man pratar högt om och det är nog bara en del av eleverna som har förstått 
mönstret. Detta görs för att de stora klasserna skall vara möjliga att hantera för om elever med 
stora behov skulle gå där så skulle klassen aldrig fungera. Jag frågar om det inte kan vara bra 
att blanda eleverna eftersom de duktiga då kan hjälpa och inspirera de svagare. En lärare svarar 
att det bara fungerar så i teorin, i praktiken är en fördelning på nuvarande sätt bättre. 
 

6.1.4 Skola nummer 4, Finland 
6.1.4.1 Kepsförbud 
Ett totalt keps och mössförbud råder på denna skola, även i korridorer och kapprum. Skolan 
med sina 400 elever har nyligen fått en tillbyggnad som förbinder de fyra ursprungliga husen 
med varandra. Lokalerna skiftar därför mycket i stil och funktionalitet, en del klassrum är 
exemplariska medan andra är mer eftersatta.  
 
6.1.4.2 Samtal med studievägledaren 
Studievägledaren berättar att hon tror att det råder fler orosproblem i svenska skolor än vad det 
gör i de finska. Hon tror att de svenska lärarna har fler krav på sig än de finska, krav som inte 
har med undervisningen att göra. I Finland ansvarar lärarna enbart för att sätta en slags 
innehålldeklaration på eleverna, som visar vad de kan. Men i Sverige har lärarna kraven på sig 
att se till att alla elever blir godkända och att de mår bra till på köpet. Den låga statusen tror 
hon beror på att förhållandet mellan lärare och föräldrar har blivit så avslappnat. Hon betonar 
att det är viktigt med god föräldrasamverkan, men ibland glömmer föräldrar och samhället att 
lärarna är professionella och faktiskt har lika lång utbildning som en finsk allmänläkare.  
 
6.1.4.3 Intervju med svenskutbildad lärare 
På denna skola träffar jag på en yngre man som har svensk lärarutbildning men som enbart 
jobbat som lärare i Finland. Han talar om det ”finska stuket” och jag frågar vad han menar med 
detta. Han förklarar att han inte uppfattar den finska skolan som lika demokratisk som den 
svenska. Här är det läraren som bestämmer fullt ut. Han anser att det finns ett krav på den 
finska lärarrollen att vara väldigt sträng och konsekvent. Eleverna förväntar sig att läraren ska 
vara sträng. Hans erfarenhet är att om man inte är sträng så tar eleverna över totalt, för eleverna 
är inte vana vid andra former och de vet inte hur de skall bete sig. Det brukar resultera i kaos. 
Här används disciplinära åtgärder som kvarsittning. Jag var sen med att anamma det här med 
kvarsittning, säger han, men nu tycker jag att det fungerar bra. Eleverna är som sagt vana vid 
att läraren är i centrum men han försöker själv praktisera det mer svenska stuket, som han 
kallar det, och menar att han försöker få en mer elevcentrerad undervisning. Detta gör han 
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genom att eleverna får vara framme och skriva på tavlan och att de redovisar olika uppgifter 
och arbetar med grupparbeten. Trots hans positiva inställning till elevcentrerad undervisning så 
svarar han på följande sätt när jag frågar om han anser att elevinflytande är viktigt:  

 
Nä, inte egentligen. Det är svårt för dem att veta vad som är viktigt att kunna. De kan 
ju inte veta lika mycket som äldre, som har läst massor av år. Men det är ju klart 
att… Nä, elevinflytande tror jag inte så mycket på.  
 

Han tycker att balansgången är svår. Han vill få eleverna intresserade och engagerade men då 
blir de ofta mer högljudda istället. När jag undrar om han får stöd av sina kollegor i detta 
arbetssätt så svarar han att ingen vet vilket arbetssätt som han använder. Här är lärarrollen 
väldigt isolerad. Man bara kommer hit och kör sina lektioner och sedan går man hem igen 
säger han. Några administrativa uppgifter sysslar han inte med. Det är bara att undervisa, 
planer och rätta. Han har koll på att lärarlag är vanliga arbetssätt i Sverige och detta tror han är 
en stor skillnad mellan det finska och det svenska arbetssättet. Han säger att det är vattentäta 
skott mellan lärarna och att man är ganska ensam i sin lärarroll här. Han tycker att det vore 
roligt med mer kontakt med kollegorna.  
 För att han ska trivas och orka med sin lärarroll säger han att det är viktigt att delegera. 
Om han märker att någon elev har problem så är han snabb med att delegera vidare till 
skolpsykolog eller kurator. När det gäller statusen på yrket så uttrycker han sig på följande sätt: 

 
Det är väl upp till en själv hur man känner. Om jag tycker att jag har massa år av 
utbildning, då tycker jag att jag har hög status.  Och då får man ju lite skin på näsan 
kanske, och då ska man ju stå på sig, och inte låta folk köra med en, eller föräldrar 
bara för att man kanske tjänar lite sämre än dem.  

 
6.1.4.4 Intervju och observation 
Under en lektion så observerar jag en lärare med mycket lång erfarenhet av lärarrollen. 
Bänkarna står var och en för sig i rader. Kepsar är totalt uteslutet, det är även förbjudet att ha 
keps eller mössa i korridorerna och denna lärare trycker på vikten av att detta efterlevs och att 
alla lärare är överens om reglerna. I lärarrollen måste man lära sig vara solidarisk och gå med 
på en gemensam linje. Idag tycker hon att för många kör sitt eget race. Hon tycker inte att det 
fungerar om eleverna kommer och säger ”varför får vi göra si och så för den läraren men inte 
för dig?” 
 Det är ett stort och fint klassrum med en tv och video/dvd fastskruvad på väggen. Det är 
18 elever. Under lektionen så utgår all undervisning från läroboken. Sedan ställer läraren frågor 
utifrån texten de läst. Många räcker upp handen och eleverna verkar vara ivriga att få svara. 
Läraren rör sig endast framme vid katedern. En stor del av lektionen sitter läraren på sin stol 
bakom katedern. Denna dialog utspelar sig under lektionen när en elev tyst smyger in en kvart 
för sent och säger:  
 
 Elev: ”Hej!” 
 Läraren: ”Vadå?” 
 Elev: ”Hej!” 
 Läraren: ”Vadå?” 

Eleven tycks förstå vad hon är ute efter och säger: ”Ursäkta att jag kommer för sent.” 
En klasskompis ingriper och säger: ”Men han har ju god andledning, han har ju varit hos…” 
Läraren avbryter med skarp ton: ”Inte spelar det någon roll var han varit. Du kom ju för sent till 
min lektion, orsaken spelar ingen roll.” 
 

Vid ett tillfälle pratar en elev utan att räcka upp handen, men det räcker med en kort blick på 
eleven från läraren så tystnar eleven. Det är inga suckar eller sura miner, alla är på alerten och 
stämningen är god trots de hårda ramarna och det skrattas hjärtligt några gånger, när läraren tar 
initiativ till detta.  
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 På väggen sitter en plansch med handskrivna regler. Det står följande:  
 
 ”8a: Klassregler 

1. Kom i tid 
2. Ge arbetsro 
3. Lyd läraren 
4. Hjälp dina klasskamrater 
5. Var aktiv 

 
Hennes bild av den svenska skolan är att det ska vara trevligt för eleven. Men hon tycker inte 
att det är helt rätt. Skolan behöver inte vara trevlig. Det är en arbetsplats och en arbetsplats är 
inte heller trevlig. Hon hävdar att man ”inte kan räkna med att omogna barn tar ansvar”. Det är 
lärarens skyldighet att lära barnen självdisciplin, säger hon. Eleverna måste förstå att man 
måste göra saker även om de inte är roligt. Hon menar att läraren måste vara rättvis mot eleven 
och det är man inte om man bara ger de roliga uppgifter. Då förbereds de inte för yrkeslivet. 
Man får inte lura eleven att tro att det är enkelt, säger hon men hon tror ändå att elever trivs i 
skolan. Elevinflytande är överskattat enligt läraren. De är för unga och kan inte uttala sig om 
sådant som de har dålig kunskap om. Det är fel att ge elever inflytande eftersom det är ett för 
stort ansvar. Det är orättvist mot eleven, det är som att man lämnar över ansvaret till eleven att 
uppfostra sig själv.  

Det som eleverna behöver få med sig från grundskolan enligt henne är 
samarbetsförmåga och kunskap. Samarbetsförmågan behövs för att de ska kunna fungera i 
samhället. Om hon säger att två ska jobba tillsammans så får de inte protestera, de måste lära 
sig att det fungerar så i samhället. Trots detta jobbar eleverna sällan med grupparbeten. Om så 
sker så sätter läraren ihop grupperna. När de ska göra en övning två och två så får de inte flytta 
med bänkarna utan de ska bara flytta stolen. Detta förklarar hon med att om de sitter vid var sin 
bänk bredvid varandra så jobbar de ändå enskilt. Om de ska jobba ihop är det bättre att de sitter 
vid en bänk, och så slipper det bli stökigt.  
 Hon tycker inte att något är svårt i lärarrollen längre. När hon var ung hade hon 
svårigheter med att hitta sin egen stil som fungerade. Men nu har hon hittat den sedan länge. 
Hon tycker att läroplanen påverkar, för om den inte hade funnits så hade hon valt att göra andra 
saker. Däremot så påverkar inte rektorn hennes lärarroll. Hon säger att rektorer kan komma och 
gå utan att det blir någon skillnad. 

Hon ser tillbaka på sitt yrkesverksamma liv och säger att status är något som kommer 
och går. Men rent generellt har den sjunkit för lärarna. Något annat som förändrats är den 
ökade administrationen som inkräktar på undervisningen. Även konferenser har ökat säger hon. 
Hon saknar inte arbetslag eller att få samarbeta med andra lärare men hon tror att lärarrollen är 
mer ensam här än i Sverige. Hon har ingen arbetsplats här. Men hon berättar att hon brukade 
sitta hemma och planera förr. Nu när hon jobbat i 35 år så behöver hon inte planera längre. Fast 
hon inlägger att lite planering blir det om böckerna byts ut, då måste hon kolla igenom dem. 
 

6.1.5 Sammanfattning  
Många lärare i den finlandssvenska skolan tycks ha god inblick i det svenska skolsystemet och 
följer den svenska skolpolitikens utveckling. Bilden som de har av Sverige är att de svenska 
lärarna satsar mycket på det sociala och att de har stora krav på sig som går utöver ren 
undervisning. Konferenstiden ligger på en timma varje vecka eller ett par timmar varannan 
vecka.  

Det typiska för de arton lektioner som jag har observerat är det låga elevantalet. Ingen 
lektion har haft över 22 elever. Lektionerna är förhållandevis korta med standardtid på 45 
minuter. Rollerna och reglerna mellan lärare och elev är tydliga. Läraren är till största delen en 
förmedlare och eleven är en mottagare. Klassregler är befallningar som till exempel ”ge 
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arbetsro” och ”lyd läraren”. Arbetsro och stämning har varit mycket god under nästintill alla 
lektioner som observerats. Det är sällan som lärarna behöver säga till eleverna att skärpa sig 
eller be de lugna ner sig. Eleverna uppmuntras att vara delaktiga genom frågor som ställs av 
läraren.  

Lokalerna har varierat i storlek och luftkvalitet men nästintill alla har haft tekniska 
hjälpmedel som projektorer och tv-apparater. Bänkarna står för det mesta i rader en och en men 
det förekommer även rader med bänkarna parvis. 

Undervisningsformen är till den största delen helklassundervisning, i vissa fall kan man 
även kalla det för katederundervisning eftersom ett par av lärarna har suttit eller stått vid 
katedern under hela lektionen. Undervisningen är sällan individualiserad, utan alla elever 
arbetar med samma uppgifter. Grupparbeten förekommer i vissa fall men tycks vara relativt 
sällsynt. Kanske har detta att göra med den finska kulturen där ett hierarkiskt arbetssätt är mer 
utbrett. Instuderingsfrågor är en vanlig arbetsmetod.  

Tre av fem lärare anser att elevinflytande är mindre viktigt eller till och med 
överskattat. Två lärare anser att det är ganska viktigt och en av dessa försöker att utgå från 
elevernas synpunkter när detta är möjligt. Lärarrollen tycks ensam och samarbete med andra 
lärare är sällsynt men det är bara ett par lärare som ger uttryck för att önska ett ökat stöd och 
samarbete mellan kollegor. Skolorna har inte arbetslag men de träffas under flera små 
gemensamma raster under dagen. 

Upplevelsen av lärarens status varierar i stor grad mellan de tillfrågade. Två uppfattar 
den som låg medan de andra upplever den som förhållandevis hög eller som varierade i landet. 
Läroplanen sägs påverka deras roll mer än rektorn, men läroplanen påverkar bara i den mening 
att de säger vilka grundkundkunskaper som skall förmedlas till eleverna.  

 

6.2 Sammanställning av intervjuer och observationer från Sverige 

6.2.1 Skola nummer 1, Sverige 
6.2.1.1 Horisontella arbetslag 
Denna 7 till 9 skola med ungefär 450 elever ligger i ett villaområde med gott rykte. Det är en 
stor 70-talsbyggnad som har stora problem med ventilation och dålig luft. En uppfräschning av 
korridorerna genomförs just nu eftersom det varit mycket slitet och nedklottrat.  

Det finns fyra arbetslag med ungefär 10 personer i varje lag. Det är så kallade 
horisontella arbetslag som innebär att varje lag enbart har klasser från antingen sjuan, åttan 
eller nian. Det fjärde arbetslaget består av resurspersonal, kurator, studievägledare med flera. 
Lärarna har sina arbetsrum tillsammans med kollegor som undervisar i samma ämnen. De 
flesta arbetsrummen ligger i samband med personalrummet. Detta gör att lärarna har god 
gemenskap även över arbetslagen. Genomsnittet för en klass på denna skola är 27-28 elever. 
Vissa klasser har 30 elever andra 26.  
 
6.2.1.2 Intervju och observation 
Läraren som jag observerat undervisar fyra sjuor i So. Hon har yrkeserfarenhet sedan 1993 och 
är utbildad i tre av de fyra So-ämnena.  

Klassrummet som hon har alla sina lektioner i är ett ämnesrum. Det finns en stor 
världskarta på väggen, uppslagsverk i bokhyllan och en hög med kartböcker. Lokalerna 
påverkar mycket på många olika plan, både fysiskt och psykiskt. Hon berättar att det finns 
elever som skulle må bäst av att få sitta ostört för sig själv, men det finns ingen sådan plats på 
skolan berättar hon. I stort sett är man hänvisad till att ha alla elever i klassrummet och det blir 
luften ännu sämre. Hon påpekar att många som har koncentrationssvårigheter får det svårare 
när det är många i ett och samma rum. Läroböcker till alla är en bristvara, det finn bara en 
klassuppsättning inom flera av de samhällsorienterade ämnena. Därför får läroböckerna endast 
användas i klassummet.  
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Läraren berättar att det är en stor skillnad mellan tiden innan arbetslagen infördes och 
nu. Då var man ensam, säger hon. Men nu är samarbetet omfattande, och även om man håller i 
lektionerna på egen hand så känns det som ett lagarbete. Arbetslaget har gett henne ett otroligt 
stöd och är väldigt viktigt för henne. De hjälper varandra i olika situationer och de får 
förståelse i svåra situationer eftersom alla känner till de gemensamma eleverna. 
 Rektorn håller i ett informationsmöte på måndag mornar och sedan är det 
planeringsmöte med arbetslaget efter det. Varje tisdagar har de konferens mellan klockan 15.15 
till 17.30. Den här tiden är väldigt viktig säger läraren som jag intervjuar. Men hon är ändå inte 
helt nöjd. Hon fortsätter med orden:  

 
Vi upplever nog allihop att vi skulle vilja ha mer tid att sitta och prata med varann, 
den konferenstiden som vi har går ju mycket åt den administrativa delen, man får 
uppdrag från skolledningen man ska planera temadagar och så vidare. Sen pratat vi 
mycket elevvård, elever, men vad vi inte hinner med är pedagogiska diskussioner, 
ämnesövergripande arbeten, tema, finns inte tid för detta . 
 

Undervisningstiden har krympt under den tiden hon varit verksam och hon upplever att tiden 
fylls mer och mer av den administrativa delen. Även elevvården har ökat och det är ofta 
elevärenden tar tid. Idag handlar lärarrollen så mycket mer om det sociala än om 
kunskapsdelen. Det tar tid att lösa konflikter, lösa problem, jobba för att få en bra stämning i 
klassen säger hon. På grund av allt detta så blir det mindre tid över till ren 
kunskapsundervisning. 

Hon känner en frustration över känslan att aldrig riktigt bli helt färdig med något. Det 
är så mycket mer hon skulle vilja göra säger hon och detta kan få henne att må dåligt. Dels 
skulle hon vilja ha mer tid att planera lektionerna så de blev ännu bättre och dels så vill hon ha 
mer tid att ägna sig åt varje individ. Det finns inte tid så det räcker och därför kan det kännas 
som man inte gör ett bra jobb säger hon.  
 När hon planerar lektioner så försöker hon ha både individ och grupperspektiv.  

 
Jag kör samma arbetsområde i alla mina fyra klasser (fyra sjuor) och då har man 
någon typ av grundplanering att detta skall vi gå igenom, men sedan få man utifrån 
vilken klass man har anpassa det lite grann. En klass kanske uppskattar när man 
berättar då kanske man har mer av det och mer lärarstyrt – att man berättar mer i den 
klassen, medan en annan klass kan vara jätteduktiga och väldigt gärna vill jobba på 
egen hand då ger man de mer utrymme till det. Sedan finns del elever i varje klass 
som har speciella behov som skall ha individanpassat material, då får man plocka ut 
det som en separat del. Och tänk vad ska nu lilla Kalle göra på lektionen. Vi kör den 
här genomgången först, ger uppgifter till klassen med lite olika nivåer så att de kan få 
välja lite svårare om de vill det. Sedan kanske man har till fyra, fem i varje klass, en 
annan typ av uppgift som passar de bättre 

 
Att variera undervisningen är viktigt enligt henne, och detta försöker hon efterleva så mycket 
som möjligt. Om man ska kunna nå målet om att alla tar till sig grundkunskaperna så behövs 
det lite olika arbetssätt. Hon betonar att det även skall finnas möjlighet för eleverna att vara 
kreativa och ta egna initiativ. Variationen är viktig för att alla individer skall få en möjlighet att 
ta åt sig av undervisningen. En del elever vill lyssna, andra läsa eller skapa något. Hon 
förklarar att utan variation så är det alltid en grupp som inte får möjlighet att ta åt sig eller som 
inte får chansen att visa sina förmågor och kunskaper.  

I min observation lägger jag märke till att eleverna är mycket livliga och högljudda när 
de kommer in i klassrummet, de lugnar sig när läraren startar lektionen. Bänkarna står 
tillsammans i par längst väggarna och i den mittersta raden sitter tre eller fyra bänkar ihop. 
Eleverna får instruktioner till ett grupparbete där de får välja bland fyra redovisningsalternativ. 
Hon tycker det är viktigt med elevinflytande på undervisningen. När eleverna känner sig mer 
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delaktiga så är det större chans att de gör ett bättre jobb, säger hon. Då känner de att det finns 
möjlighet att påverka sin arbetssituation och utifrån det så blir de stärkta och mer motiverade.  
Eleverna har valt sina egna grupper. Läraren berättar att det finns många olika sätt att tänka när 
man sätter samman grupper. Ibland får de välja själva, som i detta fall, men oftast så försöker 
läraren sätta ihop grupper så att alla i gruppen får ut så mycket som möjligt av arbetet. Vilken 
grupp som jobbar med vad brukar både elever och lärare bestämma. Det beror på vad syftet 
med uppgiften är. Om det är så att ett antal rubriker skall bearbetas så lottas det oftast. Ibland 
bestämmer läraren och delar ut en rubrik till de olika grupperna. Men om det finns många 
rubriker eller om det inte gör något att grupperna väljer samma så kan det få välja själva.  

Arbetet tycks fungera olika bra i de olika grupperna. Eleverna sprider ut sig i rummet 
utanför och även i ett komplement intill. Det är 23 elever närvarande. Vanligtvis består klassen 
av 26 elever. Under denna lektion får eleverna möjlighet att använda bärbara datorer. Mycket 
tid går åt till att hjälpa eleverna att komma framåt i arbetet.  
 På frågan vad som är de viktigaste i lärarrollen så svara hon att det är att eleverna ska få 
bygga upp en god självkänsla. Hon är mån om att eleverna skall få utveckla de förmågor som 
de har, många har väldigt dåligt självförtroende, de tror inte att de kan. Hon beskriver att 
upplevelsen av att se när någon har presterat något som de är stolta över är så härlig. Hon vill 
få dem att tänka själva och följa sin egen vilja och inte bara göra allt som andra försöker få 
dem att göra, tycka eller tänka. En bra lärare skall vara lyhörd och ha ett genuint intresse för att 
vara med ungdomarna. Detta är vikigt eftersom eleverna har lättare att trivas om de märker att 
läraren trivs med sin uppgift. Läraren behöver vara lyhörd om någon mår dåligt, behöver hjälp 
eller behöver prata. Man ska även försöka vara motiverande. Hon påpekar även att det är 
viktigt med ämneskunskaper, men det vikigaste är ändå det sociala. Att man tycker om 
eleverna och visar att man bryr sig. Drömmen är att det skall vara kul för eleverna att gå till 
skolan anser denna lärare. Hon försöker uppfylla det som står i kursplanerna men på ett sätt 
som är så inspirerande som möjligt. Hon påpekar att elever som bara tror att det ska vara roligt 
i skolan får tänka om lite. 

 
Allt kan inte vara kul, ibland får man bita ihop och göra det ändå och kanske få en 
kick av den tillfredställelsen att de gjorde uppgiften och det blev bra och att de fixade 
det.  

 
Det största ansvaret för utveckling och kunskap ligger hos eleverna själva, de måste ta ansvar 
för att de vill lära sig något, säger hon. Hon tillägger att det är hennes skyldighet att göra sitt 
bästa för att hjälpa alla elever, men eleverna måste också ta sitt ansvar att vilja lära sig. Hon ser 
sig som både handledare och förmedlare. Hon säger att hon inte bara kan satsa på förmedling, 
det måste finnas någon som tar emot också. Alla kan påverka formandet till en framgångsrik 
skola enligt henne. Men för att det skall fungera så måste alla sin del och sitt ansvar. När hon 
ser till sin lärarroll så tycker hon inte att rektorn påverkar speciellt mycket. Däremot påverkar 
läroplanen eftersom man måste utgå ifrån den. Hon utgår från läroplanen men vägen till att nå 
målen formar hon utifrån sig själv och från eleverna som individer.  

Läraren tycker inte att yrket är något statusyrke, men det har heller inte låg status så 
slutsatsen blir någonstans mitt i mellan. Hennes erfarenhet är att de flesta föräldrarna 
respekterar henne och att de förstår att hon till exempel ringer för att hon bryr sig om deras 
barn. 
 

6.2.2 Skola nummer 2, Sverige  
6.2.2.1 Intervju 
Skolan har ungefär 350 elever och ligger i en mellanstor svensk stad. Läraren som jag träffar 
för en intervju berättar att elevantalet har sjunkit, och det som från början var fyra arbetslag är 
idag två. Läraren har jobbat sedan 1981 och hon har alltså 26 års erfarenhet. Införandet av 
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arbetslag har påverkat både positivt och negativt, men mest positivt. Det negativa beskriver 
hon som att det har blivit två skolor i skolan. Det positiva med arbetslagen är att vi har samma 
elever och att vi har hjälp utan varandra. Hon ser arbetslagen som nödvändiga. Det går inte att 
bara komma och riva av sina lektioner och sedan försvinna. Arbetslagens införande förstärkte 
det sociala arbetet runt eleverna. Enligt henne är det är en stor fördel för eleverna att lärarna 
har en stor del av sin arbetstid på skolan, och att arbetslaget arbetar tillsammans och har god 
koll på eleverna. 

Det är en hel del konferenstid varje vecka. Information från skolledning, arbetslag och 
ämneskonferens hinns med och blir en stor men nödvändig del. Läraren tycker att det är en stor 
del men ändå så säger hon att det ibland känns som det är för lite. Hon säger att man skulle 
kunna stötta varandra ännu mer och göra gemensamma jobb runt eleverna.  

Att det blev läraryrket beror på att hon tycker att både ämnena och ungdomarna är 
intressanta. Det är så mycket action i den här åldern säger hon. Det viktigaste i sin uppgift 
tycker hon är att förmedla kunskap men för att det ska lyckas så anser hon sig behöva en god 
relation till eleverna. Hon beskriver att lärarrollen fylls med väldigt mycket sociala bitar och att 
lärarrollen idag inte bara handlar om undervisning utan även om att vara socialarbetare. Man 
måste lyckas med det sociala först innan man kan leda eleverna till utökade kunskaper säger 
hon. Det sociala har ökat väldigt mycket under de år hon arbetat, och undervisningen har gått 
ner lite grann. Idag säger hon sig undervisa ungefär 20 klocktimmar i veckan och de 15 
timmarna som är kvar i skolan räcker inte till för det andra som har kommit till. Förutom den 
stora sociala biten är det även massor av enkäter och papper som ska fyllas i. Allt man gör ska 
dokumenteras, till slut blir man dränkt i papper säger hon och fortsätter med att beskriva en 
ökning av disciplinära åtgärder och tillsägelser i klassrummet. Något som har sjunkit är 
däremot statusen för yrket.  
 Jag har berättat för henne att jag jämför lärarrollen mellan Sverige och Finland, och hon 
kopplar till detta när hon börjar prata om den mångkulturella skola som hon arbetar i. Hennes 
bild av den finska skolan är en homogen och disciplinerad skola. Hon påpekar att Finland 
knappt tagit emot några invandrare och hon säger att skolan där kanske är som den svenska 
skolan var för tio år sedan. Utan arbetslag och utan det mångkulturella. När hon beskriver sin 
undervisningsstil så säger hon att de olika kulturerna som finns representerade påverkar 
mycket. Hon försöker variera sin undervisning och har kortare genomgångar nu än förr. Hon 
tycker att eleverna tröttnar fortare idag, de orkar inte med en längre genomgång. Hon ser sig 
som både handledare och förmedlare och påpekar att man får anpassa sig efter eleverna. Många 
har svårigheter och när hon planerar lektionerna försöker hon gå från det stora ner till 
individnivå för att kunna möta alla elever som har olika behov och svårigheter. I varje klass 
finns det några som har det lätt för sig och några som har tuffare. En del har egen motivation 
medan andra behöver hjälp för att hitta motivationen.  
 Det svåraste i lärarrollen är att nå alla och ha en bra kontakt med alla. En bra lärare 
skall kunna anpassa sig efter de individer som finns i klassen. Det kan vara svårt, man skulle 
behöva vara två personer för att lyckas säger hon. Kanske är det omöjligt att nå alla elever men 
det måste vara målet. Läraren skall vara en god lyssnare, eleverna skall känna och veta att det 
finns möjlighet till samtal som inte förs vidare. Läraren ska inge förtroende och försöka hjälpa 
till.  Det räcker inte med goda ämneskunskaper för att vara en bra lärare. Förtroendet måste 
ligga i grunden och sedan behövs en talang för att förmedla kunskapen.  
 Hon tycker att det är bra med elevinflytande.  

 
De skall kunna känna att de får vara med och bestämma. Men de kan inte få vara 
med och bestämma om allt helt och fullt. Vi är vuxna, vi är pedagoger och har jobbat 
länge och vi vet kanske lite mer ibland om vad som vi måste göra. Men vist ska det 
få vara demokrati och vist ska de få vara med och säga sitt och tycka och tänka. […] 
Man kan varva lite grann att de får jobba med egna arbeten och att de får bestämma 
lite grann vad de vill göra och alla behöver inte nödvändigtvis jobba med samma 
saker då, man kan också få bestämma redovisningsform. Hur de vill redovisa, om de 
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vill redovisa muntligt, klippa och skriva eller göra ett häfte att lämna in, teater eller 
rollspel. Där kan jag tänka mig att vara väldigt flexibel, i mellan de här grejerna som 
vi måste göra. Då väljer de och bestämmer väldigt mycket själva.  

 
När det gäller grupparbeten så tycker hon att eleverna inte ska bestämma grupper helt på egen 
hand. Det beror förstås på hur klassen ser ut, tillägger hon. Men ofta blir grupperna mer 
funktionella om läraren tänker till och delar in eleverna. Annars blir det lätt så att vissa grupper 
inte fungerar på grund av att det saknas en person som driver på arbetet. 

Läroplanen påverkar på det sättet att det finns kriterier för vilka mål som skall uppnås. 
Men det är luddigt skrivet säger hon och därför kan man forma mycket till det man själv vill. 
Bara man uppnår strävansmålen så har man sedan en stor frihet. Både rektor, läroböcker och 
lokaler anser hon påverkar henne mycket i sin roll som lärare. Arbetsmiljön är hon inte nöjd 
med. Det är en gammal skola som är eftersatt och nedsliten. Hon tror på möjligheten att bidra 
till en framgångsrik skola, annars skulle hon inte vara här.  
 

6.2.3 Skola nummer 3, Sverige  
6.2.3.1 Den stora skolan i den lilla kommunen 
Det finns 530 elever på denna skola som är belägen i centralorten i en mindre kommun. Skolan 
är uppdelad i en mängd byggnader och fem av dessa är avskilda för de fem olika arbetslagen. 
Det lag som jag besökt har ett eget hus som byggdes för sju år sedan. Medelantalet för en klass 
på skolan är runt 25-26 elever. 
 
6.2.3.2 Intervju och observation 
Jag följer en man på dryga 50 år. Han utbildade sig som 40 åring till gymnasielärare i 
samhällskunskap och geografi men har nu en tjänst i grundskolans senare del med alla de fyra 
samhällsorienterade ämnena.  

När eleverna kommer in är det väldigt pratigt och det tar en god stund innan eleverna 
sitter där de ska och lektionen kan börja. Bänkarna står i rader två och två längs vägarna och 
fyra och fyra i mitten. Lokalen har bra ventilation och är ljus och trevlig. Detta är elevernas 
hemklassrum där de har alla sina teoretiska lektioner. Läraren säger att det är en nackdel för 
honom att inte ha kvar ämnessalarna eftersom han nu inte har tillgång till kartor eller andra 
resurser knutna till SO-ämnet. Det finns en OH-apparat men inga andra tekniska apparater. På 
väggen hänger ett stort handskrivet papper med följande klassregler: 

 
• Alla ska få vara med 
• Man får inte mobba någon 
• Vi ska vara snälla mot varandra 
• Vi använder inga öknamn 
• Vi ska passa tider 

 
Eleverna arbetar självständigt med instuderingsfrågor. De tar hjälp av läroboken för att finna 
svaren och läraren går runt och hjälper till där det behövs.  

När vi skall genomföra intervjun i personalrummet så är det fullt av elever i 
skinnsoffan. De sitter och läser ur en veckotidning och pratar och skämtar med en lärare som 
sitter tillsammans med dem. Läraren som jag följer och intervjuar förklarar att det inte är något 
ovanligt. Men för några år sedan så var det ännu mer, då satt eleverna här jämt. Det var ett 
medvetet mål redan från början att ha ett öppet personalrum. Eleverna är alltid välkomna hit 
och vi vill göra mer än bara undervisa förklarar han. Utan den sociala kontakten och stödet så 
skulle nog flera av eleverna ha misslyckats i skolan. De uppgifter som han tycker är viktigast i 
sin yrkesroll är att ge eleverna kunskap och att ha en fostrande roll. Han vill ge dem en bra start 
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som samhällsmedborgare och på det livslånga lärandet. Både kunskap och välmående menar 
han är centrala begrepp i skolan.  

 
 Det jag önskar mest är att få eleverna att tycka det är skoj, även om det är tungt och 
tråkigt ämnesstoff, eller svårt. Att få dem att tycka att va skit vi än hittar på, att de 
skulle jubla om vi skulle gå ut i regnet liksom. Men det finns ju inte… Sedan är det 
ju inte säkert att det som är kul för stunden är det som är bestående bäst.  
 

På min fråga om han tycker det är viktigt att skolan är rolig svarar han att den måste vara det. 
Eleverna får inte känna att det är en bestraffning att komma till skolan. Det ska vara kul att lära 
sig. Han förklarar att det därför är viktigt att variera för då blir det roligare. 
 När jag frågar om han tror att lärarrollen har förändrats så svarar han att det är mycket 
fostran idag och att elevvården har ökat markant. Han påpekar även att synen på lärande har 
förändrats. När han gick i skolan på 60-talet fanns inte synen att eleverna skulle få redskap till 
ett livslångt lärande. Detta tycker han är väldigt viktigt. Idag menar han att man satsar mer på 
värdegrund och att alla eleverna ska känna trygghet, trygghet ger också vilja att lära sig och 
viljan att vara delaktig. En skola som inte bryr sig om det sociala fungerar inte menar han. Om 
man enbart sysslar med förmedlingskunskap så har man en gammaldags syn på lärande. 
Katederundervisning bygger på att det finns en begränsad kunskapsmassa, att det finns ett visst 
stoff som eleverna ska kunna och att det räcker med det. Men så är inte synen på lärande 
nuförtiden säger han, och tillägger att lärande handlar om hela livet. Läraren ska förmedla en 
bas och ge redskap som eleverna kan använda och utgå ifrån även när de lämnat skolan. 

Han ser sig som en handledare i första hand även om han brukar börja sina 
undervisningsavsnitt med att ge eleverna en kunskapsbas.  
 Elevinflytande är jätteviktigt säger han. Är man delaktig då känner man ett ansvar. Man 
kan inte begära att de skall ta ansvar för sina studier om de känner att de blir påtvingade. 
Tyvärr menar han att det ofta stannar vid ord, han skulle vilja se mer praktiska exempel på 
elevinflytande.  

 
Jag har väldigt stort inflytande över undervisningen, nästan för stort inflytande. Jag 
försöker ju få eleverna i centrum men det är ändå på något sätt att man styr. 
 

Han tror att alla elever har en inre motivation till lärande men trots det så kan det vara väldigt 
svårt att motivera eleverna. Förutom detta så anser han att det svåraste är att man egentligen 
ska kunna allt. Man ska vara socionom, undervisa, vara pedagog, se till att undervisningen är 
meningsfull, vara förälder och klassföreståndare. Han tycker att det kan kännas kämpigt men 
det är också detta som ger stimulansen i jobbet.  
 Han började jobba ett år innan arbetslagen infördes så han kan inte se hur lärarrollen 
har förändrats i ett längre perspektiv. Men han tror att inriktningen åt den sociala verksamheten 
hör ihop med att arbetslagen infördes. Han påpekar på att syftet med att göra arbetslag var att 
öka den sociala kontrollen och detta har lyckats. Nackdelen med arbetslagen är att det har blivit 
som fem små skolor i den stora.  Fördelarna med arbetslagen är många. Han känner ett stort 
allmänt stöd från kollegorna i laget.  
 När han planerar lektioner så utgår han från både gruppen och de enskilda individerna. 
Grupparbeten eller samarbete är inget ovanligt.  

 
Jag använder mig mycket av spontana grupper. Alltså de flyttar eller sitter med 
någon nära. Om inte det fungerar så får man ändra.  
 

Inom givna ramar får eleverna välja ämnen själva. Han vill helst att de väljer grupper efter ett 
gemensamt intresse av ett ämne, men de har sett igenom min taktik, säger han. Det blir att de 
väljer grupp mer efter kompisar.  
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 Det som påverkar hans roll som lärare är till mångt och mycket honom själv och hans 
eget humör. Men sedan styrs han av kursplaner och det som han upplever som betygshets, att 
man ska hinna med vissa grejer för att ha något betygsunderlag. Lokalerna tycker han 
begränsar honom eftersom han ofta vill använda grupprum som inte finns. Rektorns påverkan 
är främst genom schemat. Men kontakten med rektorn tycks sällsynt och beror antagligen på 
att de arbetar i helt skilda hus.  

Konferenser finns det gott om säger han. Varje tisdagseftermiddag med arbetslaget och 
sedan även ämneskonferens med jämna mellanrum.  
När vi pratar om lärarens status säger han:  

 
Läraryrket som så har ju tappat väldigt mycket status. Om man ser det gamla med 
läraren i byn. Han var näst högst efter prästen men den statusen finns ju inte. Men 
samtidigt kan jag känna att jag fått högre än när jag arbetade på fabrik eller butik. En 
som kan mycket. Sen är det ju så att alla tycker något om skolan och hackar men 
sedan är det ju så att skolan har ett stort förtroende. För så fort det är något problem 
så ska skolan ska ta hand om. Det finns det ändå förtroende för oss lärare.  

 

6.2.4 Sammanfattning 
Respondenterna i den svenska skolan ger ett samstämmigt uttryck angående tiden för 
konferenser. Det tycks läggas mycket tid på detta och i de flesta fall så uppskattas det och 
lärarna ser nyttan av det gemensamma arbetet. De tre So-lärarna är även helt eniga om att 
arbetslagens införande har påverkat lärarrollern betydligt. Elevvård är en faktor som tar mycket 
tid och lärarens sociala roll är idag en central del av yrket. Detta tycks ha växt fram och ökat i 
omfång sedan arbetslagens införande. De anser att det är viktigt att läraren bryr sig om 
eleverna. Elevernas välmående anser de berör den egna lärarrollen och två av lärarna betonar 
vikten av att vara en god lyssnare.  

En lärare ser sig själv som handledare full ut, de andra två kombinerare ihop 
förmedlarstilen med den handledande och anpassar sig efter olika situationer. Flexibilitet och 
variation anses viktigt och de talar om individer i klassen och viljan men svårigheten att få 
tiden att räcka för alla individer. Elevernas olika förmågor tas det hänsyn till, och det är bland 
annat därför som det finns en betoning på en varierad undervisning.  

Det anses inte nödvändigt att alla elever arbetar med samma saker, och elevinflytande 
är nödvändigt och ökar elevernas ansvar och delaktighet och främjar ett livslångt lärande. 
Reglerna som är uppskrivna i ett av klassrummen uppmanar alla till omtanke och gemenskap. 

Den sjunkande statusen på yrket anses vara ett faktum men statusen är ändå inte låg 
utan mitt i mellan, eller i alla fall över vissa andra yrkesgrupper. Läroplanen påverkar 
lärarrollen, likaså lokaler men däremot så är rektorns påverkan inte lika självklar. Det är bara 
en av de tre respondenterna som ger ett tydligt uttryck för att rektorn påverkar rollen.  

Skolan skall vara skoj tycker alla tre, men det är en lärare som betonar detta mer än de 
andra. De andra två säger att skolan inte alltid kan vara rolig.  

 34



7. Diskussion 
Syftet med detta arbeta är att jämföra lärarrollen i Sverige och Finland. Undersökningen pekar 
på att det finns skillnader, men att likheterna är fler. Analysverktyget kommer främst in under 
7.2, 7.3 och 7.4.  
 

7.1 Lärarroller 
I litteraturgenomgången presenteras ett antal olika lärarroller. Det finns självklart lika många 
lärarroller som lärare eftersom var och en sätter sin egen prägel på sin roll, med egna 
uppfattningar och sätt att förvärkliga uppsatta mål. Dessutom måste en lärare upprätthålla flera 
olika roller för att få yrket att gå ihop, till exempel en administrativ roll och en pedagogisk roll. 
I litteraturdelen presenteras några olika begrepp som står för olika stilar och inriktningar på 
lärarrollen. Begreppen som presenteras berör i mångt och mycket samma innehåll.  
 
 Lärarskap  Ledarskap 
 Förmedlare  Handledare 
 Uppgiftsorienterad  Elevorienterad  
 
Enligt Granström tycks idealet vara att en lärare skall inneha både ett gott lärarskap och ett bra 
ledarskap.47 Inom dessa två finns alltså ingen tydlig motsättning. De andra fyra begreppen har 
en större spänning mellan sig. Den förmedlande lärarrollen använder på många sätt den 
uppgiftsorienterade undervisningsstilen. Dessa två begrepp står i stort sätt för samma innehåll, 
det vill säga det är en kunskap som skall förmedlas och läraren tar ansvar för att leverera detta. 
Den handledande lärarrollen och den elevorienterade undervisningen har samma koppling där 
lärare ger eleverna ett eget ansvar att söka kunskap. Läraren är ett stöd och hjälper eleven att 
finna hållbara vägar mot kunskapsmålen. Självklart går det att kombinera ihop olika stilar inom 
en och samma lärarroll men mina observationer pekar på att lärarna oftast har en dragning åt 
ett av hållen. Den svenska läraren på skola nummer tre är mycket elevorienterad och betonar 
elevaktiva arbetssätt och att eleverna ska påverka så mycket som möjligt. Även de andra två 
svenska lärarna tycks ligga närmre den elevorienterade stilen än den uppgiftsorienterade. De 
finska lärarna tycks ofta dras åt det uppgiftsorienterande hållet där lärarens förmedling står i 
centrum. Svenska lärare följer den svenska normen om elevaktiva arbetssätt medan de finska 
lärarna står för en mer traditionell helklassundervisning.  

Det är viktigt att påpeka att det är mycket som förenar lärarna i dessa nationer. Läraren 
på skola 1 i Finland och läraren på skola 1 i Sverige påminner mycket om varandra. Kanske 
beror det på att de har ungefär samma ålder och att de är kvinnor. De har båda ett väldigt mjukt 
och vänligt sätt att kommunicera med sina elever och de är båda måna om trivseln i 
klassrummet. Det som skiljer dem åt är hur de lägger upp sina lektioner. Den finska läraren har 
en mer styrd undervisning medan den svenska ofta låter eleverna arbeta med grupparbeten och 
enskilda projekt. Min uppfattning utifrån intervjuer och observationer är att de svenska lärarna 
har fler roller att upprätthålla inom sitt yrke än vad de finska har, såsom en social roll, 
administration och en samarbetande roll i arbetslaget. De finska lärarna kan koncentrera sig på 
den pedagogiks och undervisande rollen.   
 Ingrid Calgren beskriver den professionella läraren som en reflekterande lärare.48 
Kanske gynnas reflektion av samarbete i arbetslag eftersom idéer kan få utvecklas i 
diskussioner och samtal. Med detta skulle man kunna tro att de svenska arbetslagen gynnar 
professionalism, och att denna professionalism därmed inte skulle finns i Finland. Detta tror 
jag inte är korrekt eftersom svenska lärare gett uttryck för att det aldrig hinns med pedagogiska 
                                                 
47 Granström, K. (2007)) Forskning om lärarens arbete i klassrummet, s.13, 17 
48 Carlgren, I (1995) Professionalism som reflektion i lärarens arbete, s.28, 29 
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diskussioner i arbetslagen. Dessutom är de svenska lärarnas tid mer styrd och kanske innebär 
det att de finska lärarna har mer tid till reflektion än vad de svenska lärarna har. 

7.2 Undervisningsform och mål 
 
Tvingande kunskapsmål  ↔ Personlig och social utveckling, det livslånga 
   lärandet som mål 
 
Det står klart att den finska skolan är kunskapsinriktad och ligger närmare tvingande 
kunskapsmål än vad de svenska lärarna gör. De finska lärarna anser att deras viktigaste uppgift 
och mål är att väcka intresse hos eleverna, att ge dem en glädje i att lära sig, och se till att 
eleverna kan vissa kunskapsgrunder. Tvingande kunskapsmål är ett negativt begrepp och jag 
vill inte påstå att de finska lärarna upplever det som tvingande, utan snarare som att kunskapen 
är ett positivt mål som skolan är skapad för att nå. För de svenska lärarna är kunskap viktigt, 
men kunskapen är inte ett isolerat mål utan samsas med målet att nå personlig och social 
utveckling. Det anses viktigt att hjälpa eleverna att finna en tro på sig själva och att stötta deras 
sociala utveckling. Elevernas välmående anses beröra lärarrollen i Sverige, medan det i Finland 
anses höra till kuratorer och till hemmets områden. Att den svenska läraren lägger ner stor 
betydelse vid elevernas självförtroende får stöd i skolverkets rapport som visade att 86 procent 
av de svenska lärarna lägger stor vikt vid detta.49 En god lärare i Sverige tycks karaktäriseras 
av lyhördhet för elevens behov, vara en god lyssnare, förtroendeingivande och inspirerande. De 
finska respondenterna lägger betoningen på att en lärare skall vara rättvis, kunnig, disciplinerad 
och även ha humor.  
 
Katederundervisning ↔ Grupparbete, individuellt arbete 
Förmedlare ↔ Handledare  
 
Metoden för att eleverna skall uppnå kunskap varierar i viss mån mellan länderna. I Finland så 
är helklassundervisning en självklar metod. Variationen som ges är främst inom 
helkassundervisningens ramar, genom att använda OH, projektor eller kartor. Jag vill inte säga 
att katederundervisning är typiskt finskt. Begreppet helklassundervisning passar bättre i detta 
fall (och klingar inte lika negativt). Det handlar vanligtvis inte om att sitta bakom katedern 
eller enbart röra sig runt denna, utan om att läraren undervisar eleverna gemensamt i 
klassrummet och på detta sätt förmedlar kunskap, således är läraren en förmedlare. Läraren på 
skola nummer 3 i Sverige anser att förmedlingspedagogik inte är det den bästa vägen eftersom 
det bygger på en konstant kunskapsbas som inte förändras och det passar inte i dagens 
samhälle där så mycket förändras i snabb takt. De svenska lärarna tycks vara både handledare 
och förmedlare beroende på omständigheter. 

Den individuella kommunikationen sker till stor del när eleverna jobbar självständigt i 
grupparbete eller under individuellt arbete som tycks förekomma regelbundet hos de svenska 
lärarna. Dessa former av arbete ses som en möjlighet till att öka variationen, som anses vara 
viktig för att främja lärandet hos olika elever. I Finland anses grupparbete som en svår 
arbetsmetod som inte riktigt passar i den finländska kulturen. Trots detta finns det exempel på 
när finska lärare arbetat med grupparbeten och lyckats få detta att fungera bra. Det är tydligt att 
de finska lärarna ligger närmre katederundervisning än vad de svenska gör som tycks variera 
sin undervisning i större utsträckning.  

 
 
 

                                                 
49 Skolverket, (2006), Lusten och möjligheten s.36 
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Läraren är mycket styrande ↔ Elevinflytande, Läraren är mindre 
 styrande (kan dock ha en tydig struktur 
 på undervisningen) 
 
Individtänkandet finns med i de svenska klassrummen på ett sätt som jag inte lyckas spåra i 
den finska. Kanske beror detta på att Individuella Utvecklingsplaner är ett måste i den svenska 
skolan men inte i den finska. De svenska lärarna betonar elevinflytande men hur mycket 
elevinflytande det är i praktiken är svårt att avgöra men i vilket fall finns en stor vilja till detta 
och lärarna tycks anpassa undervisningen efter vad eleverna uppskattar.  

Under observationerna i Finland fanns inte något tillfälle till individualiserad 
undervisning där eleverna fick arbeta med olika slags uppgifter eller arbetsområden. Orsaken 
till detta är antagligen att det är svårt att individualisera en undervisning som främst går under 
den typ av arbetsform som helklassundervisning innebär. De finska lärarna tycks vara mer 
styrande i sin undervisning än de svenska. Under mina observationer har elevaktiva arbetssätt 
inte använts i de finska skolorna förutom när en lärare började ett nytt avsnitt genom att fråga 
vad eleverna kände till om ämnet och hon spann sedan vidare på det eleverna sagt.  

Även om de svenska lärarna betonar elevaktiva metoder så är frågan var eleverna 
egentligen är mest aktiva. De finska lärarna styr mer, men eleverna där tycks arbeta med det de 
ska. I de svenska klassrummen går det i vissa fall åt en mängd tillsägelser för att få alla elever 
att uträtta något skolrelaterat under lektionen.  

 
Envägskommunikation  ↔ Två eller flervägskommunikation 
 
I den svenska skolan tycks kommunikationen mellan elever och lärare vara mera avslappnad. 
Den kan tyckas så avslappnad att elevernas respekt för läraren har påverkats och sjunkit i 
samband med detta. Kommunikationen mellan lärare och elev i Finland sker till största del 
inom helklassundervisningen, när frågor ställs av lärare som elever besvarar. I denna typ av 
undervisning finns en viss individuell kontakt mellan elev och lärare. Kontakten sker 
vanligaste genom att läraren ställer en fråga, en elev svarar och läraren ger feedback på svaret. 
Men denna kontakt sker offentligt och med den övriga klassen som åhörare.   
 

7.2.1 Regler 
Det är mycket intressant att studera de regler som satt upphängda i det svenska och 

finska klassummet.. 
Regler från en svensk skola 

• Alla ska få vara med 
• Man får inte mobba någon 
• Vi ska vara snälla mot varandra 
• Vi använder inga öknamn 
• Vi ska passa tider 

 
Regler från en finsk skola 

• Kom i tid 
• Ge arbetsro 
• Lyd läraren 
• Hjälp dina klasskamrater 
• Var aktiv 
 

Dessa regler speglar tydligt några skillnader mellan den finska och svenska skolan och 
lärarrollen. I den svenska får man intrycket att reglerna även gäller läraren och att de är 
utformade med ett slags elevperspektiv. I det finska fallet är reglerna uppmaningar från läraren 
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till eleverna i ett mer hierarkiskt perspektiv där läraren sätter regler som eleverna skall lyda. De 
svenska reglerna ger en känsla av gemenskap och allas ansvar till att skapa en trivsam 
arbetsmiljö. De finska lägger fokus på att skapa ett effektivt klassrum med elever som lyder 
läraren och passar tider. De svenska klassrummen skall präglas av omtanke om alla individer i 
rummet och klimatet är lika vikigt som kunskapen.  
 

7.2.2 Läroplanerna 
Den finska läroplanen är mycket färsk och det märks att lärarna inte har hunnit bekanta sig lika 
mycket med den som vad de svenska lärarna har gjort efter tolv år med samma läroplan. De 
mångsidiga undervisningsmetoderna och arbetet i grupp som den finska läroplanen förespråkar 
har jag inte sett så mycket av. Däremot följs läroplanens linje att läraren ska välja vilka 
arbetsmetoder som skall användas. De svenska lärarnas svar överensstämmer på flera sätt med 
läroplanen. Lärarna betonar variation och elevaktiva arbetssätt, men det finns en risk att det är 
mer ord än handling eftersom det knappast skulle vara i linje med gällande normer att säga att 
elevinflytande är överskattat som några finska lärare gav uttryck för. 
 

7.3 Självbild - uppfattning av den egna rollen, och upplevelsen av egna och andras 
förväntningar 
Det har varit betydligt svårare att få fram forskning och litteratur som angår självbild än de två 
andra variablerna. Detta beror antagligen på att begreppet självbild är sällsynt men kanske även 
på grund av att ämnen som status inte varit av intresse för forskare att skriva om.  
 
Tyngande krav  ↔ Utvecklande förväntningar 
 
De svenska lärarna upplever en stress och en frustration över att hinna med alla elever och att 
man som lärare skall vara kompetent inom så många olika områden. Läraren skall inte bara 
undervisa utan även vara någon slags socialarbetare, uppfostrare, och ämnesexpert. Dessutom 
skall papper fyllas i och en bra föräldrakontakt är ett måste. Mitt intryck efter detta arbete är att 
de svenska lärare känner av fler tyngande krav än vad de finska lärarna gör. Kraven på de 
svenska lärarna skulle kunna omvandlas till utvecklande förväntningar om kraven minskade i 
antal, och om lärarna fick mer tid till sitt förfogande. Även om lärarna tycker att de har för 
mycket på sina axlar så tycks de uppskatta den sociala biten med eleverna, det är snarare det 
administrativa som ses som en börda.  

I Finland finns en större frihet att ägna sig åt undervisning och lämna över elevvården 
till de professionella kuratorerna och sedan gå hem efter avslutad undervisning. De finska 
lärarna har således inte samma krav men jag kan inte heller spåra att de har utvecklande 
förväntningar på sig. Detta har jag varit dålig på att fråga om (som jag redogjort för i 
metoden), men min uppfattning är att de finska lärarna har en mer isolerad roll där varken krav 
eller förväntningar berör dem i någon stor utsträckning. Många finska lärare lever i ljuset från 
pisa-undersökningens framgångar och detta skulle kunna leda till att de har positiva 
förväntningar på sig som uppmuntrar de till att fortsätta med samma metoder som gett ett gott 
kunskapsmässigt resultat.  

En stor skillnad mellan länderna är lärarnas arbetstid och detta har naturliga samband 
med de krav som upplevs. Detta område går in i den tredje variabeln som jag redovisar för 
under 7.4.  
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Låg status  ↔ Hög status 
Mindre respekterad  ↔ Känner sig respekterad av samhället 

 
Lärarna i Finland har ett eller två ämnen som de undervisar i och de har utbildning i dessa. De 
svenska lärarna har fler ämnen, till exempel fyra So-ämnen. Det vanligaste är att man inte har 
utbildning i alla dessa fyra. Detta kan bidra till att den svenska läraren blir mer splittrad och att 
den finska blir mer koncentrerad och mer kunnig inom sitt undervisningsområde.  

Uppfattningen om lärarnas status i Finland varierar bland respondenterna. Någon anser 
den hög, en annan som sjunkande och en tredje som varierande beroende på var du är i landet. 
Den tycks ända vara högre än vad lärarnas status är i Sverige eftersom de svenska lärarna 
uttrycker en samstämmighet gällande en sjunkande status. I Finland är det stor efterfrågan på 
platserna i lärarutbildningen. Där är det bara ”några få utvalda” som kvalar in. Antagligen är 
detta en av orsakerna till att lärarnas status är högre i Finland än i Sverige.  Dessutom är 
lärarlönen generellt högre i Finland. 
 
Tror ej på sin förmåga att bidra  ↔ Tror på sin förmåga att bidra till  
till formandet av en framgångsrik  formandet av en framgångsrik skola. 
skola.  
 
Alla som jag intervjuat både i Finland och i Sverige tror att de kan bidra till att forma en 
framgångsriks skola. Generellt tror lärarna på skolans uppdrag och de vill alla elevernas bästa 
även om det kan vara lite olika syn på vad detta innebär.  
 

7.4 Arbetssituation 
 
Ensam i sin uppgift ↔ Känner stöd av kollegor 
Lågt fungerande samarbete  ↔ Väl fungerade arbetslag/ämnesgrupper   
 
De finska lärarna har sitt ”revir” och i detta står de ensamma utan inblick från kollegor, det ger 
en stor frihet men även en stor isolering. De finska lärarna behöver inte anpassa sig till 
kollegornas viljor och de kan lägga upp sin egen ambitionsnivå utan att andra har insyn. I 
Sverige så arbetas det i lag och detta ser lärarna som något mycket positivt men också 
tidskrävande. Undervisningen är mer den enskildes ansvar i Finland än i Sverige. I Sverige 
finns det mål som arbetslaget har gemensamt och detta gynnar samarbetet. Den finska läraren 
bär på ett enskilt ansvar för klass och undervisning och det finns inte gemensamma mål 
uppsatta runt enskilda klasser. Det är ingen tvekan om att de finska lärarna står mer ensamma i 
sin uppgift eftersom de inte har något stöd från arbetslag eller liknande. Men alla de skolor som 
jag besökt i Finland har präglats av en närvarnade rektor som har täta kontakter med all 
personal. Lärarna säger att rektorn påverkar deras roll mycket lite men rektorn tycks i vilket 
falla vara närvarande tillskillnad från några av de svenska skolorna där rektorn sällan syns till. 
Frånvaron av finska arbetslag vägs i någon mån upp av de gemensamma rasterna som är flera 
gånger under dagen. De finska personalrummen fylls av samtalande och kaffedrickande lärare. 
I Sverige går rasterna omlott och ibland sitter lärarna ensamma med kaffekoppen, eller så går 
tiden åt till att fixa den sista förberedelsen innan nästa lektion.  

Hargreaves forskning som presenteras i litteraturgenomgången tar upp fyra 
skolkulturer.50 Av dessa fyra passar den finska bäst in på den individualistiska. Där 
förekommer sällan samarbete och läraren utför sitt arbete enskilt. Den svenska motsvarigheten 
skulle jag vilja beteckna som en blandning av två. Det är en påtvingad kollegialitet eftersom 

                                                 
50 Ohlsson, J. (2004), Arbetslag och lärande. s. 17-18 
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det lärarna skall arbeta i dessa lag även om de inte vill. Men i intervjuerna som skett så anses 
det till största delen vara ett givande och trivsamt samarbete inom arbetslaget. Hur mycket 
samarbete som ska ske är inte reglerat utan står ofta på frivillig basis och kan då ingå i den 
samarbetsinriktade skolkulturen.  

Lärarrollen anses ha förändrats mycket sedan införandet av arbetslagen, främst genom 
ökat samarbete och minskad isolering men även genom en stigande social kontroll över 
eleverna. Det läggs mycket tid åt elevvård och elevärenden. Om det är problem i en klass får 
alla i arbetslaget snabbt reda på detta och gemensamma åtgärder kan intas.  
 
Lågt inflytande över det egna  ↔ Stort inflytande över det egna arbetet; 
arbetet; tid och innehåll tid och innehåll 
 
Både de finska och svenska lärarna tycks ha inflytande över det egna arbetet, men de finska 
har en betydligt större frihet över den egna tiden och vad den ska fyllas med. Detta beror på 
den finska frånvaron av arbetsplatsförlagd tid. De har en undervisningsskyldighet och när 
denna är uppnådd så är det i stort sett upp till varje lärare att välja hur länge de vill vara kvar på 
skolan. Tiden som ägnas åt konferenser och möten är betydligt mindre i Finland jämfört med 
Sverige. Arbetslagens funktion tycks uppskattas av de svenska lärarna men det inkräktar även 
på tid som gärna används åt att förbättra planeringen av lektioner. Sammanfattningsvis kan 
man säga att de svenska lärarna spenderar mer tid inom skolans väggar och att deras tid är 
hårdare strukturerad i möten och konferenser än de finska lärarnas. Därmed blir svenskarnas 
inflytande över det egna arbetet rent tidsmässigt lägre men de har större möjlighet att påverka 
gemensamma arbetssätt genom arbetslagsträffar och dylikt. Kan även tolkas som att de har 
lägre inflytande över både tid och innehållet eftersom mer handlar om samarbete. Trots detta så 
tycks det råda större homogenitet i de finska skolorna gällande regler och förhållningssätt. 
Lärarna har stor möjlighet att påverka det egna klassrumsarbetet men lägre möjlighet att 
påverka de gemensamma områdena. Alla lärare följer samma förhållningssätt till sen ankomst, 
kepsar och så vidare (även om några är sämre på att notera sen ankomst). Den finska 
yrkesrollen är mer koncentrerad på undervisningen medan detta endast  är en av fler delar i den 
svenska yrkesrollen.  
 
Dålig arbetsmiljö, lokal, luft etc.  ↔ God arbetsmiljö 
 
Arbetsmiljön är i stort sätt lika om man tittar på luft och lokaler. Några svenska skolor har det 
bättre än andra och på samma sätt är det i Finland. De svenska lärarna saknar mindre 
kompletterande rum där elever kan sitta och arbeta självständigt. De finska saknar egna 
arbetsrum men de tycks även trivas bra med att göra sin planering hemma. Det finns få 
personaldatorer för de finska lärarna men det finns mer teknisk utrustning i klassrummen än 
vad det gör i de svenska, bortsett från att bärbara datorer kan tas in i vissa svenska klassrum. 
Inom de rent ljudmässiga arbetsförhållandena är min bestämda uppfattning att det är lägre 
ljudnivå i de finska klassrummen och kanske även bättre arbetsro. Eleverna sitter vid sina 
bänkar, många svenska elever ses gå omkring utan anledning och det finns risk att detta stör 
kamraternas arbetsro.  
 
Svårhanterliga klassituationer ↔ Lätthanterliga klassituationer 
Högt elevantal i klassen ↔ Lägre elevantal i klassen (klasstorlek) 
 
Elevantalet i klasserna är en av de största skillnaderna mellan den svenska och finska skolan. 
Enligt forskning så har lärare en betydligt högre arbetsbelastning vid 26 elever än vid 2151. 

                                                 
51 Einarsson, C. (2003) Lärare och elevers interaktion i klassrummet, s. 51 
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Detta betyder att den svenska läraren som har fler elever i sina klasser också har en större 
arbetsbelastning. Att det höga elevantalet leder till stress och en känsla av otillräcklighet är inte 
förvånande och det stämmer in på de intervjuade lärarna i Sverige som känner sig frustrerade 
över att inte hinna med alla individer.   
 

7.5 Avslutande tankar 
Det är mycket lärorikt och nyttigt att besöka ett annat land för att se hur lärarna arbetar där. 
Finland ligger nära Sverige både geografiskt och pedagogiskt. Mycket av deras pedagogik har 
sitt ursprung i Sverige men trots detta finns stora skillnader. Det är lätt att plocka med sina 
etnocentriska glasögon på resan och se allt utifrån svenska normer. Att höra ord som 
”elevinflytande är överskattat” och att ”grupparbete passar inte den finska kulturen” fick mig 
att hoppa till på stolen. Men när jag försöker se över de etnocentriska bågarna så känner jag 
både förståelse och beundran för den finska lärarrollen. En historia full av krig har skapat en 
anda av hårt arbete och stor respekt för disciplin och det goda ledarskapet. Jag tror bestämt på 
att välmående elever lär sig mer och att elevinflytande ökar det personliga engagemanget. Men 
jag tror även att en god lärare måste ta sin roll på högsta allvar och se på sitt yrke med respekt 
för att få eleverna att göra det samma. Den finska lärarkåren uppmuntrar till att vara en vuxen 
och ansvarstagande lärare. Den svenska uppmuntrar till att se individen och att tro på elevens 
förmågor. Genom att lära av erfarna lärare i dessa båda nationer så tror jag att vi kan komma 
ett steg närmare den professionella läraren. Sverige står inte ensam för den bästa pedagogiken, 
vi har mycket att lära och även mycket att lära ut.  

Det är viktigt att öka medvetenheten om den professionella lärarrollen för att undvika 
att läraren blint tar in pedagogiska modetrender som råder i samhället för stunden. Det kritiska 
och reflekterande arbetet (för det är ett arbete!) med att vara medveten om sin lärarroll och dess 
effekter får inte avstanna. Det är inte bara eleven som skall uppmanas till ett reflekterande 
arbetssätt. Det är av stor vikt att även läraren praktiserar detta dagligen, för att utveckla sin 
lärarroll och för att vara en god förebild för kommande generationer.  

Det vi i Sverige kan lära av de finska lärarna är den goda arbetsron som finns i 
klassrummen och att ta lärarens kunskapsuppdrag på ett större allvar. Det de finska lärarna kan 
lära av de svenska lärarna är att ta elevers välmående och inflytande på större allvar.  

När jag försöker utvärdera mitt eget arbete och metoden som använts så är det tydligt 
att analysverktyget både har varit ett stöd och ett hinder. Det har get struktur men även varit en 
så tydlig avgränsning att det ibland känts krampaktigt att få materialet att passa in. På samma 
gång skulle en ännu snävare avgränsning ha varit till nytta eftersom det hade förenklat 
arbetsgången och gjort arbetet mer överskådligt. I intervjuerna saknas det en konkret fråga 
angående hur många timmar respondenterna lägger ner på olika områden i sitt arbete under 
veckan. Om jag hade fått ett mer konkret material i siffror så hade det förstärkt jämförelsens 
hållbarhet. Dessutom så skulle arbetet gynnas av en specifik fråga gällande synen på lärande 
och kunskap, detta har till viss del kommit fram ändå, men respondenternas svar hade 
antagligen blivit betydligt tydligare om jag hade haft en klarare fråga angående detta.  
 

7.2 Slutsats av diskussion  
Lärarroller begränsas inte till nationer, det kan ibland finnas lika stora skillnader inom ett land 
som mellan två länder. Skillnaderna i lärarrollen är därför främst mellan olika lärarstilar och 
inte mellan nationer. Men trots detta kan man utläsa tendenser och dragningar åt olika håll. 
Min undersökning visar att den finska lärarrollen är något mer uppgiftsorienterad, medan den 
svenska är mer elevorienterad. Detta innebär att svenska lärare har en större betoning på 
elevinflytande och elevaktiva arbetsmetoder än vad de finska har, som istället lägger stor 
betoning på att förmedla kunskap. De finska lärarna tycks ha mindre stress i sitt arbete och kan 
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lägga fokus på undervisningen. De svenska lärarna tycks känna en splittring i de många roller 
de skall fylla under sin arbetsdag såsom elevernas välmående och konferenser.  
 De finska lärarna står som förebilder i ett tydligt ledarskap och en roll som tas på 
högsta allvar. De svenska lärarna kan lära ut konsten att se till individen och förmågan att 
arbeta med elevaktiva metoder.  
 

8. Förslag till fortsatt forskning  
Vad kan det bero på att den finska läraren är mer uppgiftsorienterad? Har det med tradition och 
kultur att göra eller är det bara pedagogiska trender som kommer och går? Detta skulle vara 
mycket intressant att fördjupas sig och koppla samman historia och dagens pedagogik och se 
om det finns mönster att finna.  

I detta arbete har jag sett att arbetslagens införande har fått stora konsekvenser på 
lärarrollen. Att ta reda på hur stora dessa konsekvenser egentligen är skulle kunna vara en 
annan utgångspunkt till fortsatt forskning.  
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BILAGA 
Intervjufrågor till lärare 
 

1. Varför valde du läraryrket? 
 

2. Vilken utbildning har du? 
 

3. Vilka uppgifter anser du är de viktigaste i rollen som lärare? 
a. Vad skulle du önska att alla elever fick med sig från grundskolan? 
b. Var lägger du betoningen: Kunskap – Välmående/personlig, social utveckling 

 
4. Hur skulle du beskriva din undervingsstil/former? 

a. Anser du dig vara handledare eller förmedlare? 
 

5. Hur motiveras eleverna i sitt arbete? 
 

6. Hur brukar du tänka när du planerar lektioner? (Klass eller individfokus?) 
 
7. Hur sätts grupper samman vid grupparbete? 

 
8. Känner du att du kan bidra till att forma en framgångsrik skola? 

a. Hur / Varför inte? 
 

9. Hur påverkar följande din lärarroll? (vilken påverkar mest?) 
a. Läroplan, skollag (Konstitutionella ramar) 
b. Skolans ledarskap/rektor, arbetslag, klasstorlek, fördelning av tid 

(Organisatoriska ramar) 
c. Lokaler, läromedel, arbetsmiljö (Fysiska ramar)  

 
10. Vad är det svåraste i rollen som lärare? 

 
11. Hur ska en bra läraren vara? 

 
12. Hur viktigt anser du att det är med elevinflytande/elevdemokrati? 

 
13.  Vilka är de huvudsakliga uppgifterna i ditt dagliga arbete?  

 
14. Vad anser du om din arbetsmiljö? Vilken inverkan har den på ditt arbete? 

 
15. Uppfattar du att du som lärare hög eller låg status i samhället?  
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