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Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla som hjälpt och stöttat oss med vårt examensarbete. Vi vill till 
att börja med tacka de sju gymnasielärare, som bidrog med värdefull kunskap när vi 
intervjuade dem och som visade intresse för vår undersökning. Ett tack riktar vi även till våra 
studiekamrater i vår seminariegrupp som visat intresse och kommit med givande förslag på 
vårt arbete under arbetets gång. Vi vill även framföra ett tack till vår vetenskapliga handledare 
Gretha Wikgren för goda idéer och vägledning med examensarbetet.   
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Abstrakt  
 
Syftet med examensarbetet var att undersöka hur gymnasielärare uppfattar sitt uppdrag. 
Arbetet bestod av en empirisk undersökning i form av kvalitativa intervjuer med sju stycken 
lärare, vilken genomfördes vårterminen 2005 vid en gymnasieskola i Norrbotten.  Resultatet 
visar på att de intervjuade lärarna uppfattar sitt uppdrag som flerdelat och uppfattar som sina 
huvuduppgifter både att utveckla elevernas kunskaper och att befrämja deras personliga 
utveckling.  För att uppfylla uppdraget arbetar lärarna med tanke på livslångt lärande, 
värdegrund, förändrade samhälls- och arbetsförhållanden. De tycks vilja göra sitt bästa, men 
lyckas ändå inte alltid fullständigt med sina arbetsuppgifter. Ambitionen med undersökningen 
var att den skulle tillföra oss värdefulla insikter om hur det är att vara lärare idag samt en 
större förståelse för hur vi kan använda oss av våra nya kunskaper och erfarenheter när vi 
själva blir verksamma pedagoger. 
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Bakgrund 
 
Inledning 
 
Sverige omvandlas till ett kunskapssamhälle idag och i och med denna förändring har skolan, 
lärare och lärarutbildning fått en avgörande roll. Det svenska utbildningssystemet har 
genomgått omfattande förändringar sedan 1990-talet och ansvaret för utbildning inom olika 
skolformer har decentraliserats. Numera är det staten som anger målen för skolan samt 
utvärderar och följer upp dessa medan kommunerna ansvarar för att verksamheten genomförs 
och utvecklas.  
 
Synen på utbildning förändras då det ställs större krav på enskilde individers kunskaper och 
kompetenser när de efter avslutade studier går ut i arbetslivet. Nästan alla elever går numera 
vidare till gymnasieskolan. Av eleverna krävs inte enbart att de ska vara allmänbildade, utan 
även att de ska vara beredda och villiga till fortsatt utveckling av kunskaper och färdigheter. 
För att kraven ska uppfyllas har de fått större valfrihet vad gäller utformningen av sina egna 
studier.  
 
Både samhällets och skolans förändringar har resulterat i att lärarrollen har förändrats på 
många sätt. Det nuvarande läraruppdraget och den nya läroplanen går ut på att lärare inte bara 
ansvarar för att kunskapsmålen uppnås utan även att elevernas personliga utveckling främjas. 
För att uppnå de mål som finns i styrdokumenten måste lärare arbeta och organisera 
undervisningen på ett nytt sätt för eleverna. Detta innebär att lärare ska vara handledare för 
elevers lärande istället för traditionella förmedlare av kunskap. Därtill kan lärare i egenskap 
av mentorer skapa en närmare relation mellan dem och eleverna samt i följd av detta 
tillgodose deras behov i större utsträckning. Utöver detta är inte lärare längre ensamma i sin 
yrkesutövning utan arbetet ska ske i samspel med andra lärarkollegor och övrig skolpersonal.  
 
Som blivande lärare vill vi få en så bra start som möjligt ute i yrkeslivet, men samtidigt 
känner vi viss osäkerhet inför de utmaningar som lärararbetet erbjuder. Vi har redan idag 
någon uppfattning om hur det är att vara lärare. Vi inser att lärarrollen är komplex och består 
av mer än bara förmedla ämneskunskaper, vilket ändå är en viktig del i yrkesutövningen. 
Inom läraryrket är sannolikt den personliga förmågan och kompetensen mer avgörande än i de 
allra flesta andra yrken.  
 
Vår intention med examensarbetet är att undersöka hur verksamma gymnasielärare uppfattar 
sitt uppdrag. Vår förhoppning är att vi dels får en större förståelse för vårt kommande yrke 
och dels att vi kan använda oss av våra nya kunskaper och erfarenheter när vi själva blir 
verksamma pedagoger. 
 
 
Förändring av det svenska skolväsendet 
 
Central- och regelstyrd skola 
 
Innan 1990-talet var den svenska skolan central- och regelstyrd, vilket innebar att det var 
staten som hade huvudansvaret för dess verksamhet. Skolan var den primära platsen för 
elevers inlärning och lärarens huvudsakliga uppdrag var att förmedla och överföra kunskap 
till eleven i form av fakta, basfärdigheter och information. Denna kunskap baserades oftast på 
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textböcker. Elevernas roll bestod framför allt av att de mottog lärarens information och 
lyssnade, läste och skrev. Läxorna präglades av repetitions- eller överinlärning samt uppsatser 
(Steinberg, 2004).  
 
Maltén (2003) anser att fördelen med en central- och regelstyrd skola var att alla lärare hade 
strikta riktlinjer att rätta sig efter. De visste vad de skulle undervisa i och således kunde 
lektionsplaneringen upprepas gång på gång samt att planeringsdagar och arbetsträffar var 
överflödiga. Denna skolform innebar, enligt honom, även nackdelar såsom att 
skolutvecklingen gick långsamt eftersom lärarna inte stimulerades till att förnya den inre 
pedagogiska verksamheten. 
 
Målstyrd och decentraliserad skola 
 
I början av 1990-talet påbörjades en genomgripande förändring av det svenska 
utbildningsväsendet, vilket resulterade i ett nytt styrsystem där ansvaret för skolan 
decentraliserades. Ansvarsfördelningen mellan stat och kommun förändrades och det 
nuvarande systemet innebär att styrning genom regler och detaljer har frångåtts. Från och med 
1994 styrs gymnasieskolan på lokal nivå, men genom nationella mål, vilka uttrycks i 
läroplanen och kursplanerna (Folkesson, Lendahls Rosendahl, Längsjö & Rönnerman, 2004). 
Det starkaste skälet till decentraliseringen var att den medförde ökat självstyre och korta 
kommunikationsvägar inom skolan, vilket förflyttade bestämmanderätten längre ner närmare 
lärarna samt ökade möjligheten till måldiskussion (Maltén, 2003).  
 
Maltén (2003) och Carlgren (2005) belyser vad mål- och regelstyrd skola inneburit för 
läraryrket. Enligt Maltén (2003) är fördelen med en mål- och regelstyrd skola att de öppna 
målformuleringar, som lärare ska förhålla sig till, ger riktlinjer för skolans verksamhet. Denna 
ökade handlingsfrihet menar han kan stimulera lärares motivation eftersom de har möjlighet 
att vara kreativa och improvisera i sin yrkesroll bland annat beroende på att tillfälle ges till att 
de kan vara mer obundna när de väljer stoff och arbetssätt. Däremot påpekar Maltén att lärare 
måste aktivt formulera lokala delmål för verksamheten, utforma strategier så att målen nås 
samt göra kontinuerliga uppföljningar av verksamheten. Därtill anser han att den lokala 
styrningen är motsägelsefull eftersom skolans lokala aktörer, skolledare och lärare, ska 
genomföra uppgiften lojalt enligt statliga intentioner, vilka kan komma i konflikt med deras 
egna värderingar. Detta anser han dessutom är en förklaring till den långsamma 
skolutvecklingen. Han påpekar även att en nackdel med en målstyrd verksamhet är att den 
kräver att en noggrann redovisning av resultat görs. 
 
Carlgren (2005) menar att den nya mål- och regelstyrningen av skolan inneburit att dess olika 
aktörer (lärare, elever, rektorer, föräldrar, myndigheter) tilldelats nya roller. Hon säger 
…”såväl innebörden i lärarens uppgifter liksom betingelserna för att utöva yrket förändras” 
(Carlgren, 2005, s 258). Hon anser vidare att decentraliseringen medfört att det är lärare och 
rektorer som ansvarar för hur skolans praktik organiseras så att skolans uppdrag kan 
förverkligas. Läraryrket omfattar numera inte bara att läro- och kursplaner genomförs utan 
även att lokala läro- och kursplaner utvecklas. Därtill säger Carlgren att lärarens 
planeringsarbete inte enbart avser den egna undervisningen utan …”hela skolans verksamhet i 
anslutning till lokala arbetsplaner” (Carlgren, 2005, s 260).  
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Lärarens uppdrag 
 
I detta avsnitt presenteras en koppling mellan läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 
och vår undersökning samt synen på läraruppdraget ur olika perspektiv.   
 
Läroplanen  
 
I Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) fastställs lärarens uppdrag om att 
främja elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling samt utifrån vilka riktlinjer 
lärare ska organisera sitt arbete för att realisera detta.  
 
I det första kapitlet, som behandlar skolans värdegrund och uppdrag, framkommer det vilka 
gemensamma huvuduppgifter de frivilliga skolformerna ansvarar för. Där står det att skolans 
huvuduppgift är följande: 
 

Förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och 
utveckla kunskaper. Utbildningen skall främja elevernas utveckling till 
ansvarskännande människor, som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 
samhällslivet. All verksamhet i skolan skall bidra till elevernas allsidiga utveckling 
(Lpf 94, s 5). 

 
 
I Lpf 94 betonas vidare vikten av att främja elevers kunskapsutveckling. Detta kan göras 
genom att föra …”en aktiv diskussion i den enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad 
som är viktig kunskap idag och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker” (Lpf 94, s 
6). Det framgår dessutom att undervisningen av elever ska utföras så att inte någon av 
kunskapsformerna, såsom fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap, framhålls 
på ett ensidigt sätt. Med avseende på elevers livslånga lärande anges i Lpf 94 följande: 
 

Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande. 
Förändringar i arbetslivet, ny teknologi, internationaliseringen och miljöfrågornas 
komplexitet ställer nya krav på människors kunskaper och på sätt att arbeta (Lpf 94, 
s 5).  

 
Läraren ska därmed främja elevers personliga utveckling genom att stimulera dem ”att växa 
med uppgifterna och ges möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Lpf 94, s 6). Det 
understryks att eleverna ska bli medvetna om att deras personliga utveckling främjas av ny 
kunskap och förståelse samt att skolan ansvarar för att eleverna ska stärka tron på sig själva 
och att de tillika ges en framtidstro. Vidare står det att eleverna ska få möjlighet att ”utveckla 
sin förmåga att ta initiativ och ansvar och arbeta och lösa problem både självständigt och 
tillsammans med andra” (Lpf 94, s 5) samt att skolan ska utveckla såväl den kommunikativa 
som den sociala kompetensen hos eleverna. 
 
För att främja både kunskapsutveckling och personlig utveckling hos eleven anger Lpf 94 
riktlinjer som läraren ska arbeta utifrån:  
 

Läraren skall 
 

• utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 
• stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära (Lpf 94, s 11).  
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Därutöver framgår det i Lpf 94 hur läraren ska organisera arbetet i skolan för att främja 
elevers lärande. Läraren ska i sin undervisning skapa en balans mellan teoretiska och 
praktiska kunskaper, se till att eleverna stimuleras, handleds och stöttas samt ge särskilt stöd 
åt elever med svårigheter. Läraren ska gemensamt med andra kollegor samverka för att 
uppfylla utbildningsmålen och beakta utvecklingsresultat inom såväl ämnesområdet som 
pedagogisk forskning. Med avseende på bedömning och betyg ska läraren kontinuerligt delge 
information till varje elev angående dennes utvecklingsbehov och studieframgångar samt 
redovisa på vilka grunder betygsättningen sker. 
 
 
Syn på läraruppdraget 
 
Rhöse (2003) definierar läraruppdraget som att lärare ska fullfölja de åliggande som samhället 
kräver och att den gemensamma utgångspunkten för läraruppdraget är politiska beslut. Dessa 
kommer till uttryck i de statliga läroplanerna, kursplaner och timplaner som varje lärare ska 
följa. 
 
Kveli (1994) och Steinberg (2004) påvisar att lärares uppdrag har förändrats. Enligt Kveli 
(1994) har lärare fått ett utvidgat uppdrag då skolans och lärares huvuduppgift, som inneburit 
att förmedla kunskap till elever, numera även ska relatera till omsorgsarbete, förmedling av 
värderingar och attityder samt att lärare ansvarar för att främja elevers hela personliga 
utveckling. Steinberg (2004) anser att läraruppdraget numera är dubbelt, eftersom 
målstyrningen medfört att lärare fått dubbla uppgifter. De ska, förutom att vara kunniga och 
fördjupade ämnesspecialister, ansvara i samarbete med andra lärarkollegor för skolans 
utvecklingsuppgift såväl ämnes- som stadieövergripande.  
 
Kveli (1994) menar att om uppdraget ska uppnås måste arbetet i skolan ställas i relation till 
elevens liv utanför skolan. Läraren måste vara insatt i och förstå enskilda elevers 
förutsättningar och bakgrund. Hon anser att lärare måste beakta dels personliga och 
familjemässiga förhållanden och dels samhällets ekonomiska, sociala och kulturella 
förhållanden samt se hur dessa påverkar elevers livssituation. Vidare påpekar Kveli att om 
elever ska få ett sammanhang i sin tillvaro kan detta skapas genom samarbete vuxna emellan, 
både inom skolan, mellan föräldrar samt mellan skolan och andra samarbetspartners. 
 
Synen på läraruppdraget framkommer även i regeringens proposition En förändrad 
lärarutbildning (1999/2000:135). Dagens och framtidens lärare behöver, enligt regeringen, 
såväl djupa som omfattande kunskaper inom ämnen och ämnesområden, vilket innebär att 
lärare måste ha förståelse samt förmåga att bemöta nya frågeställningar inom sina ämnen. Den 
reformerade lärarutbildningen ska dessutom baseras på en vetenskaplig grund. I propositionen 
betonas att en grundläggande del av läraruppdraget är att lärare utbildar elever att på egen 
hand ställa frågor, söka svar, pröva olika tolkningar för att på så sätt förbereda dem till ett 
livslångt lärande. 
 
Regeringen skriver vidare i sin proposition att lärare måste kunna hantera 
samhällsutvecklingen genom att förmå att lära nytt och att de själva måste ta del i ett livslångt 
lärande. Detta kräver olika former av kompetensutveckling om lärare ska motsvara kraven om 
ett nytt förhållningssätt gällande elevers utbildning och lärande. Samtidigt framgår det att 
lärare måste anpassa sig till nya och annorlunda arbetsuppgifter och arbetsförhållanden. Dessa 
förenas i propositionen med att lärare har förmåga att skapa personliga möten, att vara mer 
informella än rollbestämda i samspel med eleverna samt att den enskilde läraren inte ska 
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överta en lärarroll eller lärartradition utan bemäktiga sig och vara förtjänt av sin egen roll. 
Vidare betonas det att lärares roll i elevers kunskapsutveckling bör övergå till att denne är 
handledare, vilket innebär att denne stimulerar elevers kunskapsprocess samt ger dem 
möjlighet att tillämpa utvärdering, kritisk granskning eller bearbetning av inhämtad 
information självständigt. Därtill framkommer det att lärarens ledarroll förändrats som resultat 
av ändrad syn på elevers medverkan i planeringen av undervisningen, vilken numera anses 
vara väsentligt. Lärares roll som samarbetspartner samt deras förmåga att föra pedagogiska 
samtal i olika lärargrupper är också av betydelse, enligt regeringens proposition.  
 
Carlgren & Marton (2002) summerar hur lärarens uppdrag har förändrats när de säger:   
 

Läraryrket håller på att skifta från en hur- till en vad-kultur varvid betoningen växlar 
från undervisning till lärande, från metod till mål och resultat, från hur läraren gör 
till vad elever erfar, från att hinna med läroboken till att utveckla elevers förmågor 
och förhållningssätt, från att se förmågor och förhållningssätt som vackra ord i 
läroplanen till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dylika i den 
professionella gärningen (Carlgren & Marton, 2002, s 23). 

 
 
Lärarroller och kompetenser 
 
I detta avsnitt presenteras till att börja med en allmän syn på lärarroller samt kompetenser. 
Därefter ges en mer ingående beskrivning av respektive roll för sig själv: undervisare och 
handledare, ledare, mentor, samarbetspartner, reflekterande praktiker och den autentiska 
läraren. Slutligen presenteras synen på framtida kompetenskrav. 
 
Allmän syn på lärarroller 
 
Lärarrollen har genomgått stora förändringar och kommer med visshet fortsätta att förändras 
även i framtiden. Förväntningarna på lärarrollen har ändrats och yrkeskraven har ökat och ser 
annorlunda ut i dag i jämförelse med för ett decennium sedan. Kveli (1994), Landin & 
Hellström (2001), Steinberg (2004), Stensmo (1997) och Stormbom (1992) anser att 
lärarrollen numera består av flera olika roller, som måste praktiseras i läraryrket. I Pedagogisk 
uppslagsbok (1996) ges följande definition av begreppet lärarroll: 
 

Med lärarroll avses vanligtvis den speciella yrkesroll som lärare utövar i skolan./---
/Lärarrollen manifesteras genom de handlingar som läraren utför i skolan och då 
framför allt i klassrummet. Lärarrollen kan sägas bestå av åtminstone tre olika 
funktioner: kunskapsförmedling, arbetsledning och elevvårdsansvar./---/Till 
lärarrollens komplexitet hör också att den varierar beroende på de undervisade 
elevernas ålder, aktuell läroplan, ämne som undervisas, elevsammansättning eller 
tillgång till pedagogiska hjälpmedel (Lundgren, 1996, s 371ff). 

 
Stormbom (1992) anser att läraren numera inte bedriver traditionell katederundervisning utan 
att denne är aktiv i samspel med eleverna, som därmed får möjlighet att utvecklas som 
människor samt får kunskap om att vara verksam och handla i det framtida samhället. Han 
menar att lärarens uppgift är att vara en informator och instruktör, som stödjer eleverna i deras 
intellektuella, sociala och fysiska tillväxt.  
 
Kveli (1994) hävdar att dagens lärarroll är annorlunda än för tre decennier sedan, till följd av 
att läraren har fått nya arbetsuppgifter och ett utvidgat ansvar för undervisning och 
skolutveckling. Hon menar att gårdagens lärare kan uppfattas som byråkrater, som 
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genomförde planer och idéer skapade av andra, medan hon anser dagens lärare vara 
självständiga, ansvarsfulla och kompetenta ledare av det pedagogiska arbetet. Även Stensmo 
(1997) är inne på samma tanke och säger att en lärare har två olika funktioner i klassrummet: 
att ge undervisning samt att vara ledare och organisatör för verksamheten så att den gynnar 
elevers lärande. 
 
Enligt Landin & Hellström (2001) har den nya lärarrollen tre olika innebörder: läraren är 
ämnesexpert inom ett visst område, handledare som ska leda eleverna i deras självständiga 
arbete samt mentor, som mer personligt och aktivt vägleder varje enskild elev. De anser 
dessutom att det är viktigt att läraren träder in i den professionella roll som tillhör varje 
yrkeskår samt att läraren balanserar sina förväntningar och hittar en yrkesroll som denne 
finner sig tillrätta med. Detta tycker Landin & Hellström kan exempelvis uppnås genom att 
läraren mer aktivt går in i sitt ledaransvar i skolan samt genom att denne ändrar sin defensiva 
attityd och återtar initiativet för verksamheten. 
 
Carlgren & Marton (2002) fastställer begreppet lärarroll utifrån de förväntningar som en 
lärare har med sig från lärarutbildningen, det vill säga …”av hur man som lärare ska tänka 
och handla, snarare än av att utveckla tänkandet omkring yrkets professionella objekt, det vill 
säga vad det är man ska åstadkomma” (Carlgren & Marton, 2002, s 102). Löwenborg & 
Gíslason (2003) har liknande tankegångar beträffande synen på lärarrollen. De menar att 
lärarrollen skapas och formas både av lärares egna förväntningar som byggs upp under 
lärarutbildningen och av den omgivning och krets som den blivande läraren befinner sig i.  
Enligt Löwenborg & Gíslason är läraren inte bara en kunskapsförmedlare utan dessutom en 
som planerar, tillrättalägger och leder denne verksamheten i skolan.  Läraren ska därtill både 
kunna visa omsorg och sätta gränser, stimulera och ställa krav samt ha ett fungerande 
samarbete med lärarkollegor.   
 
Steinberg (2004) menar att dagens lärare inte bara är förmedlare av kunskap utan även 
människoutvecklare. Den nya pedagog- och lärarrollen innebär, enligt honom, att läraren 
också är motivator och processledare. Lärarens nya roll blir i högre grad en inspiratör, 
provokatör, handledare, mentor, uppföljare och kvalitetssäkrare och detta kan upplevas 
mödosamt för en oerfaren lärare. Vidare betonar han att den nya lärarrollen dock inte utesluter 
att läraren ibland berättar, instruerar eller undervisar eleverna. Om läraren enbart är 
handledare anser Steinberg att eleverna inte inspireras. Han menar att detta även kan vara en 
olämplig användning av lärarens kunskap. Han finner även att det är felaktigt att tolka den 
nya lärarrollen som en passiv roll, vilket är ett misstag som en nutida pedagog inte får begå. 
Han menar att läraren i egenskap av handledare, mentor, uppföljare och kvalitetssäkrare tar en 
mycket aktiv roll i att planera och framförallt strukturera olika projekt i skolan. 
 
 
Allmän syn på kompetenser 
 
Enligt Kveli (1994) behöver lärare en gedigen yrkeskompetens för att kunna bemöta nya 
arbetsuppgifter samt ansvara för både elevers undervisning och skolutveckling. Hon menar att 
lärare borde stärka såväl sin kunskapsmässiga som pedagogiska kompetens. Enligt Maltén 
(2003) är kunskap inte längre stabil i dagens samhälle, eftersom den ständigt omvandlas, 
breddas och fördjupas i takt med ständiga förändringar. Han anser att skolan inte längre har 
ensamrätt på kunskap och att elever behöver lära sig att vara …”aktiva producenter av 
kunskap, med vilja och förmåga till ett ’livslångt lärande’” (Maltén, 2003, s 88). Carlgren 
(2005) framhåller också att det ställs nya krav på lärarnas kunskapskvalité, eftersom den 
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kommer till användning på ett annat sätt än tidigare. Hon anser att det inte lika självklart 
längre att lärare vet och kan mest, då elevers föräldrar numera har lika hög eller högre 
utbildning än lärare.  
 
Enligt Maltén (1995) och Stensmo (1997) bör lärare behärska kompetens inom sina 
undervisningsämnen. Med begreppet ämneskompetens avser Stensmo (1997) att läraren har 
kunskap om begrepp, fakta och teorier i undervisningsämnen, har erfarenhet av forskning och 
kunskapsutveckling inom dessa ämnen samt har förmåga att kritiskt granska ny kunskap inom 
ämnena. Maltén (1995) talar om en fördjupad ämneskompetens, vilken han menar är en 
självklar förutsättning om läraren ska förmå att uppfatta helheten i ett ämne och därigenom 
minska risken för att ytligt och fragmentariskt förmedla denna till elever.  
 
Av Arfwedson & Arfwedson (1992), Kveli (1994), Löfgren (1995) och Stensmo (1997) 
framkommer också att didaktiskt kunnande är av vikt i det pedagogiska arbetet. Stensmo 
(1997) definierar didaktisk kompetens såsom att läraren kan planera, genomföra och utvärdera 
undervisning med avseende på val av innehåll (vad?), val av metod (hur?) och skälen till 
dessa val (varför?). Kveli (1994) omnämner detta som pedagogisk planering, vilken medför 
att läraren själv skapar metoder för undervisning och inlärning samt motiverar sitt arbetssätt. 
Dessa metoder anser Kveli måste baseras på lärarens kunskaper om de faktorer som påverkar 
skolarbetet samt hur samspelet mellan skola och samhälle ser ut. I enlighet med detta 
…”måste läraren vara medveten om värdegrunder och mål och om sambanden mellan 
överordnade intentioner och praktiskt inlärningsarbete” (Kveli, 1994, s 133). Löfgren (1995) 
menar att lärarens didaktiska kompetens i form av att denne bedriver en intressant och 
varierad undervisning, det vill säga att om lärare lär ut sina kunskaper, förklarar och berättar 
på ett bra och intressant sätt, medför detta att eleverna är aktiva samt att deras motivation och 
engagemang bibehålls. Arfwedson & Arfwedson (1992) understryker att undervisning har 
blivit svårare eftersom dagens lärare behöver ett bredare yrkeskunnande beroende på den 
nuvarande didaktiska situationen i skolan i form av ökad problem vid urval, organisation samt 
effektiv undervisning och effektiv undervisning. Dessutom anser de att lärararbetet kräver 
mer medvetenhet och kritisk analys än tidigare.  
 
En betydande konkurrensfaktor för skolans verksamhet, enligt Maltén (2003) och Carlgren 
(2005), är media och IT, eftersom eleverna tar del av en annan slags kunskapsförmedling, som 
är lustfylld, förenklad och upplevelsebaserad. Maltén (2003) menar att skolan och lärarna 
måste utforma verksamheten i samspel med omvärlden och i konkurrens med andra aktörer 
(massmedia, Internet, underhållning, marknadsföring), hitta en balans mellan gammalt och 
nytt samt mellan tradition och förnyelse. Carlgren (2005) anser att följden av detta medfört 
ökade krav på lärare eftersom elever vill ta del av upplevelser i samband med lärande där för 
att de uppfattar kunskap som någonting tråkigt och meningslöst. 
 
Undervisare och handledare  
 
Enligt Pedagogisk uppslagsbok (1996) innebär handledning att:  
 

En mer utbildad eller erfaren person i en handledningssituation, som ofta ligger i 
anslutning till en lektion, överför respektive väcker idéer om goda (undervisnings-) 
handlingar och tankar till en mindre erfaren person eller en grupp av handledda 
(Lundgren, 1996, s 237). 

 
Landin & Hellström (2001) påpekar att i ordet handledare ingår även ordet ledare. De menar 
att lärare inte får utgå från sin ledarroll i egenskap av att vara handledare, eftersom detta kan 
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minska möjligheterna till elevers framsteg i skolan.  De anser att lärarens självkännedom blir 
ännu mer betydelsefull samt att denne ska reflektera över vilka signaler han/hon skickar ut till 
eleverna. Det är också viktigt att läraren begrundar vad eleverna vill se hos läraren som deras 
handledare. Landin & Hellström finner att elever vill se lärarens kompetens även i egenskap 
av handledare och att handledaren måste skapa möjlighet att få visa sin kompetens för dem. 
Därutöver menar de att lärarens handledarroll i stor utsträckning innebär att vara motor, det 
vill säga att kunna starta projekt genom att ge eleverna intressanta och aktuella infallsvinklar 
inom ämnesområdet. Handledaren behövs också för att analysen av materialet ska bli givande 
för eleverna. Att hjälpa dem att reflektera är ytterligare en central uppgift för handledaren, 
enligt Landin & Hellström. 
 
Enligt Egidius (1999) innebär handledning att läraren stödjer eleverna när svårigheter 
uppkommer. Detta menar han medför att elevers lärande blir maximalt effektivt. Handledning 
är en pedagogisk aktivitet där läraren är intresserad av elevernas arbete då de övar sig att 
utföra uppgifter samt ger dem råd och vägledning. Vid handledning är det läraren som 
ansvarar för planering, avstämning och utvärdering. Enligt Egidius har många lärare insett att 
de lär sig saker genom att arbeta med eleverna, även i de teoretiska ämnena. Lärare måste 
välja lämplig handledarstil beroende på vilken elevgrupp det är och vad lärandet gäller. 
 
Egidius (1999) gör även en jämförelse mellan undervisning och handledning. Vid 
undervisning, demonstration och instruktion är det läraren som beskriver uppgifterna för 
eleverna, talar om hur dessa ska utföras och eventuellt demonstrerar hur de utförs på ett 
lämpligt sätt. Det innebär inte att handledning skulle vara en bättre metod än undervisning och 
instruktion. I åtskilliga fall menar han att lärarens instruktioner och undervisning är en bra och 
nödvändig förberedelse för elevers praktiska arbete och handledning. När eleverna 
introduceras till ett nytt ämnesområde får de inledningsvis förförståelse inför kommande 
arbete och när de väl har det kan de lättare se sammanhangen. Egidius menar att handledning 
skiljer sig från undervisning, demonstration och instruktion på det sättet att det är de lärande 
själva, eleverna, som är aktiva med de uppgifter som de ska lära sig. Enligt honom befinner 
sig handledaren vid ett tredje stadium när eleverna ser vad som behöver göras och hur. 
Svårigheten är emellertid att leda eleverna mot målet, men när de väl förstått 
lärandeprocessen, upptäcker de olika vägar att nå målet samt finner allt bättre 
problemlösningar. Egidius säger att handledning är en förmåga som läraren utvecklar 
efterhand som denne reflekterar över hur hon/han hanterar uppgifter och situationer och 
kommer på oväntade lösningar.  
 
Ledare 
 
Fransson & Morberg (2004), Landin & Hellström (2001), Löfgren (1995), Löwenborg & 
Gíslason (2003), Steinberg (1998) och Stensmo (1997) anser att bland olika lärarroller är 
lärarens ledarskap en mycket viktig del. Ledares personlighetsdrag tycks inte längre vara i 
fokus, utan uppmärksamheten riktas istället mot ledarens beteende. 
 
Löfgren (1995) framhåller att i undervisningssammanhang kan en framgångsrik lärare 
kännetecknas av …”god planering, organisation och struktur samt genomtänkta strategier för 
olika tänkbara problemsituationer” (Löfgren, 1995, s 146). En lärare med lång erfarenhet av 
undervisning har, enligt honom, ofta lättare för rollen som ledare och organisatör i mötet med 
eleverna. Fransson & Morberg (2004) definierar ledarskap som självsäkerhet, trygghet, 
gränsdragningar, förtroende samt att läraren är en auktoritet, utan att vara auktoritär. De 
menar att ledarskap innebär att starta och bibehålla en kontinuerlig grupprocess, att vara 
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katalysator för individers och gruppers utveckling, så att uppställda mål kan uppnås i 
ömsesidig samverkan. Detta kräver en anpassning av ledarskapet som till en början kan 
pendla från ganska hård styrning till ett successivt ökat inflytande för medarbetarna. I 
egenskap av ledare anser Fransson & Morberg att läraren bör kunna skapa arbetsro i 
klassrummet, hålla god disciplin och ordning samt vara bestämd och visa respekt.  
 
Enligt Stensmo (1997) handlar ledarskap om hur lärare hanterar den socialpedagogiska 
situationen i klassrummet, det vill säga lärares sociala relation till klassen och elevernas 
relationer till varandra i undervisnings- och lärprocessen. Han definierar lärarens ledarskap 
med att läraren har fem olika arbetsuppgifter, nämligen kontroll, motivation, planering, 
individualisering och gruppering. Stensmo anser att en lärare i egenskap av ledare och 
organisatör måste reflektera över normer för funktionellt klassrumsbeteende samt motivation 
för kognitivt och socialt lärande. Dessutom måste gruppering och individualisering ske utifrån 
elevernas olika behov. Om läraren ska lyckas med detta krävs det planering och att 
uppgifterna sätts in i ett övergripande sammanhang, en kontext.  
 
Landin & Hellström (2001) anser att om lärarledarskap ska utvecklas måste lärare ses som 
individer och inte som lärarkåren som grupp. Om en lärare ska kunna utveckla sitt eget 
ledarskap måste det baseras på denne som individ. Landin & Hellström säger …”medvetenhet 
om ledarskapets betydelse är viktig för att läraren ska kunna stärkas i sin roll” (Landin & 
Hellström, 2001, s 10). Lärare ansvarar för elevernas utveckling på olika plan och denna 
utveckling gäller såväl vägar till kunskap som social kompetens. Vidare betonar Landin & 
Hellström att en viktig förutsättning för att skapa ett utvecklande klimat i klassrummet är 
lärarnas egna insikter och kunskaper i det pedagogiska ledarskapet.  De menar att läraren 
måste identifiera sig med rollen som ledare och att dennes självkännedom om sina svaga och 
starka egenskaper är förutsättning för dennes utveckling. Dessutom anser de att ledarskap inte 
är någonting medfött utan är något som läraren kan utveckla.  Läraren är inte längre den 
självklare ledaren och ledarskapet kan inte tas för givet, utan detta är något läraren får när 
denne förtjänat det. För att detta ska kunna uppnås anser Landin & Hellström att ledarskapet 
måste utvecklas i samverkan med andra. Löwenborg & Gíslason (2003) delar synen på 
lärarens samverkan med andra och säger att läraren ska utveckla sin egen personliga stil som 
bygger på kunskaper och erfarenheter såväl som personlighet och känslor, vilket sker i 
samspel med lärarkollegor, elever och föräldrar. 
 
Steinberg (1998) anser att osäkerhet kring ledarskap är ett av de största dilemman i dagens 
skola. Han menar att alla pedagogiska metoder kräver gott ledarskap och att elever är i behov 
av goda, ansvarsfulla och medvetna ledare.  Detta medför att uppdraget som ledare för dagens 
elever innebär att läraren leder dem till tankar, idéer, kunskaper, beteenden och attityder som 
de inte hade funnit på egen hand. Steinberg antar att om läraren ser sig som ledare istället för 
lärare eller ämneslärare har denne en större möjlighet att nå fram till eleverna på rätt sätt.  
 
Mentor 
 
Landin & Hellström (2001) anser att ett fungerande mentorskap bygger på ett förtroende 
mellan två personer. En del människor passar inte ihop och när det gäller förhållandet mellan 
elev och mentor måste läraren, enligt Landin & Hellström godta detta. Mentorskapet ska ge 
eleverna egen tid, vilket de sällan annars får tillgång till i skolan. I relationen med mentorn 
ska varje enskild elev bli sedd och bekräftad samt känna att läraren lyssnar på honom eller 
henne. Mentorsrollen innebär att läraren till stor del är samtalsledare och ju bättre läraren är i 
den rollen, desto bättre kommer denne att fungera som mentor. Vidare anser Landin & 
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Hellström att det bör markeras från skolans sida att förhållandet mellan mentor och elev är 
betydelsefullt. Detta kan ske genom att varje enskild elev ges möjlighet att tänka igenom och 
lägga fram önskemål om profil och inriktning hos den blivande mentorn. De tillägger att 
under dessa förhållanden bör både elev och lärare ha möjlighet att säga sin mening och att 
bådas synpunkter ska vara av lika värde. Deras förslag är att låta all skolpersonal ställa sig till 
förfogande som mentorer eftersom detta kan vara givande för dem.  
 
Samarbetspartner   
 
Assermark & Sörensson (1999), Fransson & Morberg (2004) Landin & Hellström (2001) och 
Maltén (1995) menar att det är av betydelse att lärare utvecklar sina relationer till elever, 
arbetskolleger, skolledning, föräldrar och omvärlden. 
 
Den individuella lärarrollen har, enligt Maltén (1995), under senare år minskat i omfattning 
och betydelse till förmån för en mer kollektivt inriktad yrkesroll. Skolan är organiserad i 
arbetsenheter och berörda lärare och annan personal måste samverka i arbetslag av olika slag. 
Maltén anser att alla lärare måste inse att de inte längre är ensamma i sin yrkesutövning. Han 
menar att lärare måste arbeta alltmer gemensamt eftersom de behöver diskutera skolans mål 
och mening, utbyta yrkeserfarenheter i en kritisk-konstruktiv anda, observera och analysera 
varandras lektioner, formera arbetslag samt bilda studie- och diskussionscirklar.  
 
I anknytning till arbetslagets betydelse säger Maltén (1995) att allt fler lärare kommer till 
insikt om att arbete i arbetslag kan vara en möjlighet till att gemensamt klara svårigheter. 
Assermark & Sörensson (1999) menar i sin tur att en samverkan i arbetslagsform är grunden 
för en undervisning som bygger på ämnesintegration. För att genomföra läroplanernas mål 
anser de att det krävs att lärare samarbetar och bidrar med sina kunskaper vid planering av 
arbetsinnehåll och arbetsuppgifter. Landin & Hellström (2001) säger att lärarkolleger alltid 
har varit betydelsefulla om den enskilde läraren ska utvecklas och trivas och att numera är 
kollegernas roll än viktigare eftersom lärarna organiseras i arbetslag i skolorna. De anser att 
arbetet underlättas om lärarna får fler uppslag och idéer genom samverkan med andra. Därtill 
menar de att två olika faktorer är väsentliga för ett väl fungerande arbetslag. Den första gäller 
tid eftersom arbetslaget måste ha schematisk möjlighet att träffas åtminstone en gång i 
veckan, om arbetet ska upplevas meningsfull. Den andra rör sig om något ännu mer 
betydelsefullt, nämligen vad arbetslaget ska användas till. Landin & Hellström påpekar att i 
denna fråga behövs det mer initiativ från lärarna själva. Enligt Fransson & Morberg (2004) 
har nyexaminerade lärare ett särskilt stort behov av att få respons på det han/hon gör och här 
spelar arbetslaget även en betydande roll. De anser att arbetslaget kan utgöra ett forum för 
lärare där de kan ge varandra både positiv och negativ respons samt konstruktiva råd.  
 
Landin & Hellström (2001) menar att skolledarens inställning till lärare och deras arbete kan 
påverka arbetsklimatet på skolan på olika sätt. Om läraren får uppskattning för sitt arbete och 
en förståelse för svårigheter i detta, blir skolledaren ett stöd. Läraren ska därtill visa förståelse 
för att skolledaren har ett svårt uppdrag att uppfylla. De anser att det är viktigt att både 
skolledare och lärare är beredda att kompromissa och ge något i utbyte när de vill genomföra 
någonting. 
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Den reflekterande praktikern  
 
Av Kveli (1994), Lendahls & Runesson (1996), Linnér & Westerberg (2001), Löfgren (1995) 
och Schön (1983) framkommer att läraren måste kontinuerligt reflektera över sin verksamhet 
samt utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till verksamheten om denna ska utvecklas. 
 
Schön (1983) har myntat begreppet en reflekterande praktiker och han betonar vikten av att 
läraren reflekterar över sitt arbete. Han hävdar att forskning och dess tillämpning av resultaten 
inte kan lösa sociala och pedagogiska problem. Enligt Schön återger inte teorier hela 
sanningen om verkligheten och att praktik endast skulle vara en tillämpning av vetenskapliga 
teorier. Han anser att i verkligheten är teori och praktik delar i ett spänningsfält, där den ena 
berikar den andra: ”The process spirals through stages of appreciation, action and 
reappreciation” (Schön, 1983, s 132). När läraren stöter på problem i sitt arbete, anser Schön, 
att denne försöker lösa dem genom att tänka kreativt, vilket han benämner reflection-in-action 
eller reflektion-i-handling. 
 
Enligt Kveli (1994) är läraren inte längre enbart en verkställare av andras lösningar. Utifrån 
sin kunskapsmässiga och pedagogiska kompetens fattar läraren självständiga beslut om 
planering och undervisning och läraren är den som strukturerar, leder och vidareutvecklar 
arbetet i skolan. Hon påpekar att detta inte betyder att forskning och den teoretiska kunskapen 
har blivit mindre viktiga. Kveli säger att det råder stor enighet om att den nya lärarrollen 
förutsätter att teoretisk kunskap ger läraren ett säkrare underlag för de bedömningar och val 
som måste göras i arbetet. 
 
Löfgren (1995) menar att läraren i huvudsak lär av sin egen praktik genom att reflektera över 
undervisningen samt kritiskt analysera sin egen verksamhet. Detta kan även medföra att 
läraren får ett vetenskapligt förhållningssätt. Läraren ska, enligt honom, vara undersökare i sin 
egen praktik, för att på så sätt vidareutveckla sina undervisningsteorier, vilket kan ske genom 
att denne ställer varför-frågor och söker svaren i avhandlingar, forskningsrapporter och 
vetenskapliga tidskriftsartiklar. Enligt Lendahls & Runesson (1996) är en vanligt 
förekommande uppfattning bland lärare och lärarstuderande att de enbart kan lära sig av egen 
praktik, emellertid anser de att detta inte är tillräckligt utan att lärare också bör ta del av 
andras praktik. 
 
Enligt Linnér & Westerberg (2001) är lärarens praktik betydelsefull för läraryrkets utveckling, 
men den kan inte ses som enbart tillämpad teori. De anser att blivande lärare ska öka sin 
didaktiska medvetenhet och kontinuerligt ifrågasätta ämnesinnehållet, som de tillägnat sig i 
lärarutbildningen. Linnér & Westerberg menar vidare att blivande lärare måste upptäcka att 
deras egna kunskaper och tolkningar bör prövas i mötet med eleverna eftersom de måste utgå 
från elevernas erfarenheter och tolkningsförmåga. 
 
Den autentiska läraren 
 
Laursen (2004) använder begreppet autenticitet för att klargöra den kvalitet lärarna förfogar 
över i sitt yrke. Han menar att vara autentisk som lärare innebär dels att läraren förhåller sig 
engagerat till undervisningen och dels att denne handlar i överensstämmelse med sina egna 
värderingar. Enligt Laursen kan detta uppnås genom att läraren har både modet och förmågan 
att förhålla sig till helheten samt att denne måste ha gjort klart för sig vilka värderingar denne 
har. Han anser dessutom att om lärare ska vara autentisk måste denne vara sig själv i samspel 
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med eleverna. Laursen påpekar vidare att autenticitet förutsätter att läraren har goda och 
grundläggande kompetenser både vad det gäller ämnet och pedagogiken. 
 
Framtidens kompetenskrav 
 
Enligt Malten (1995) leder samhällsförändringar till stora krav på utveckling av skolans 
verksamhet. Han menar att skolan kommer i högre grad än tidigare likna de företag i Sverige 
vars verksamhet är uppdragsbaserad, eftersom det kommer att ställas krav på 
arbetsorganisation, kompetens, uppfattning om sitt arbete, ledningen av verksamheten samt att 
det ska finnas stor frihet att utforma verksamheten. Maltén anser att skolan ska förbereda 
eleverna för ett livslångt lärande samtidigt som de bör få en kvalificerad yrkesutbildning. Om 
detta mål ska kunna uppnås tycker han att lärarnas kompetens måste stå i centrum för den 
långsiktiga utvecklingen av skolan. Han menar att behovet av successiv kompetensutveckling 
och ökad professionalisering blir en stor uppgift i framtiden:  
 

Lärarnas fortbildning och vidareutbildning måste få en helt annan uppläggning än 
hittills, om dessa verksamheter skall leda till mer djupgående förändringar av 
lärararbetet (Malten, 1995, s 247).  

 
Malten finner också att lärare måste acceptera behovet av ökad professionalisering och bli en 
lärande organisation. De ska, i likhet med eleverna, vara kunskapssökande och tillägna sig ett 
aktivt förhållningssätt till sitt arbete och dess problem.  
 
Enligt Fransson & Morberg (2004) kommer det inte att finnas färdiga metoder som kan 
vägleda läraren i sin yrkesutövning. Enligt dem behöver morgondagens lärare se större 
strukturer och sammanhang, eftersom de själva förväntas skapa sådana sammanhang för 
eleverna. Carlgren & Marton (2002) menar att datorer inte kommer att ersätta lärare. De anser 
emellertid att den nya informationsteknologin är betydelsefull eftersom den kan medföra helt 
nya former av lärande. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att undersöka hur gymnasielärare uppfattar sitt uppdrag.  
 
En kompletterande forskningsfråga är att undersöka vilka kompetenser gymnasielärare 
behöver för att uppfylla uppdraget. 
 
 
Metod 
 
I detta avsnitt presenteras en beskrivning av metodval, undersökningspersoner samt 
tillvägagångssätt för datainsamling och analys. 

 
Intervju som metod 
 
Vi avsåg att utföra en empirisk undersökning i form av kvalitativa intervjuer. Syftet med 
dessa intervjuer var att undersöka hur gymnasielärare uppfattar sitt uppdrag. Kvale (1997) 
menar att forskningsintervjun baseras på en konversation mellan människor vilka samtalar om 
ett ämne som engagerar de båda och detta professionella samtal är en intervju med struktur 
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och syfte. Enligt honom kan den kvalitativa forskningsintervjun ge kunskap och mer insikt 
om ämnet man forskar om sett ur undersökningspersonernas egna perspektiv.  En annan 
fördel med den kvalitativa intervjun är dess öppenhet samt att det inte finns någon 
standardteknik för intervjuundersökningen.  
 
Vidare menar Kvale (1997) att det förekommer olika former av kvalitativa intervjuer: 
gruppintervjuer och enskilda intervjuer.  Vi valde att använda oss av enskilda intervjuer i vår 
undersökning, eftersom dessa …”skiljer sig till innehållet, allteftersom de söker faktisk 
information, eller åsikter och attityder, eller berättelser och livshistorier” (Kvale, 1997, s 97).  
Valet av metod grundar sig således på att undersökningspersonerna kan vara mer öppna och 
personliga i sina svar vid en intervju i jämförelse med till exempel en enkätundersökning samt 
att intervjun är flexibel till sin karaktär, det vill säga att följdfrågor kan ställas till 
intervjupersonerna (Kvale, 1997). Svenning (2003) påpekar att den personliga 
kommunikationen med intervjupersonen medför en bra referens till svaren samt att man kan ta 
del av intervjupersonernas kroppsspråk och andra sinnesuttryck under intervjun. 
 
Vad beträffar objektivitet i en intervjuundersökning anser Kvale (1997) att den kvalitativa 
intervjun är …”varken en objektiv eller en subjektiv metod – kärnan i intervjun är den 
intersubjektiva interaktionen” (Kvale, 1997, s 66). Han menar vidare att kunskapens 
objektivitet, som framkommer genom interaktion under intervjun, bör diskuteras med 
avseende på undersökningens ämne samt olika förekommande uppfattningar om objektivitet.  
En annan viktig aspekt gällande personlig intervju är, enligt Svenning (2003), 
intervjuareffekter där intervjuaren kan påverka svaren genom sin närvaro, minspel och 
kroppsspråk. 
 
Kvale (1997) anser att en intervjuguide bör utformas innan en intervju genomförs. I denna 
fastställs ämnena för undersökningen och i vilken ordning de kommer att behandlas samt ett 
antal välformulerade frågor presenteras.  Den halvstrukturerade intervjun innebär att man har 
intervjuns uppläggning som utgångspunkt. Med andra ord utgår intervjuaren antingen från 
frågornas formulering och turordning eller från dennes förmåga att bedöma 
intervjusituationen, det vill säga hur noggrant intervjuguiden följs och huruvida intervjusvaren 
påverkar intervjuaren. Kvale menar vidare att varje intervjufråga bör bidra dels tematiskt med 
avseende på dess relevans för forskningsämnet och dels dynamiskt med avseende på en bra 
interaktion mellan intervjuare och intervjuperson. För att försäkra sig om att intervjuguiden är 
funktionell rekommenderar Svenning (2003) att den förtestas innan den används i en 
intervjuundersökning. 
 
För att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på undersökningens ämne kan intervjuerna 
registreras med hjälp av bandspelare. Kvale (1997) anser att man genom detta förfarningssätt 
kan fokusera på bland annat ord, tonfall och pauser, vilka man senare kan återgå till för 
omlyssning. Svenning (2003) betonar att det bör göras kontinuerliga anteckningar vid 
tillämpning av kvalitativa forskningsmetoder eftersom dessa medför att analysuppslag 
uppfångas.  
 

Undersökningspersoner 
 
För att fånga uppfattningar om det område som nämndes i syftet, valde vi att intervjua ett 
antal gymnasielärare. Studien genomfördes vårterminen 2005 vid en gymnasieskola i 
Norrbotten. Undersökningspersonerna var sju yrkesverksamma gymnasielärare med olika 
ämneskombinationer såväl teoretiska som praktisk-estetiska, varav tre kvinnor och fyra män. 
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Dessa lärare valdes ut eftersom vi ansåg att de var bra informationsgivare. De hade lång 
yrkeserfarenhet, nämligen en lärare hade jobbat i 28 år, två lärare i 25 år, två lärare i 17 år, 
och en lärare i 15 år. Därutöver intervjuades en relativt nyutbildad lärare, som hade varit 
yrkesverksam i tre år. Ett litet antal undersökningspersoner innebar att vi kunde göra en 
djupare studie, vilket Kvale (1997) också konstaterar. 
 

Genomförande av enskilda intervjuer 
 
En intervjuguide (Bilaga 1) utformades samt förtestades, i enlighet med Svenning (2003), på 
en intervjuperson innan själva intervjuundersökningen genomfördes. Intervjupersonen hade 
ingen kännedom om att det var en testintervju. Denna intervju resulterade i att intervjuguiden 
justerades något för att på så sätt bli mer funktionell för de kommande intervjuerna.  
 
Vi valde därtill, i enlighet med Kvale (1997), att ge samtliga undersökningspersoner en 
orientering om intervjun. Vid det tillfället beskrevs syftet med intervjuerna i korthet och 
intervjuernas upplägg: att bandspelare skulle användas, att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt samt att de var garanterade anonymitet beträffande deras och skolans namn. 
 
Intervjuundersökningen genomfördes under en två veckors period. Intervjuerna hölls på 
skolan där lärarna arbetade. De tog i genomsnitt en timme vardera och spelades in på 
bandspelare. Under två av intervjutillfällena var vi båda närvarande, då en av oss intervjuade 
och den andra observerade och förde minnesanteckningar. Vid de resterande fem intervjuerna 
medgav inte tiden att båda var närvarande vid respektive intervju. 
 
När intervjuerna genomfördes utgick vi från intervjuguiden (Bilaga 1). Inledningsvis ställdes 
öppna frågor till intervjupersonerna och därefter fortsatte vi med fyra huvudgrupper av frågor 
enligt deras ordningsföljd. När det behövdes ställdes även följdfrågor för att få ett naturligt 
samtalsflöde. Intervjupersonerna fick tid att reflektera över intervjufrågorna och svara i sin 
egen takt. De fick även möjlighet att ställa frågor om någonting var oklart under intervjuernas 
gång. Omedelbart efter varje intervjutillfälle skrevs analysuppslag ner, som framkommit 
under intervjuerna, för att underlätta det kommande analysstadiet, vilket Svenning (2003) 
understryker. 
 
Bearbetning och analys 
 
Till att börja med skrevs samtliga inspelade intervjuer, inklusive testintervjun, ut på ett likartat 
utskriftssätt. Vi ansåg att den information som framkom av testintervjun var av samma värde 
som i de övriga intervjuerna och således kunde tas med i resultatet av intervjuundersökningen.  
 
Därefter lästes materialet igenom och på så sätt bildades en uppfattning om helheten. Sedan 
sorterades överflödigt textmaterial bort. Efterföljande genomläsningar gav ständigt nya 
infallsvinklar. Då vi ställde frågor till meningsenheterna hittades mönster och länkar mellan 
gymnasielärares uppfattningar.  
 
Efter detta påbörjades analysen av intervjuerna och analysmetoden som användes för 
undersökningen var meningskoncentrering. Vi gick fram och tillbaka i vårt material, det vill 
säga från delar till helhet, för att få fram meningskoncentrering. Intervjutexterna reducerades 
till kortare och koncisare formuleringar för att underlätta analysarbetet. Därefter formulerades 
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de mest framträdande temana som varje meningsenhet bestod av. Slutligen sammanställdes de 
temana som formulerats i form av ”en deskriptiv utsaga” (Kvale, 1997, s 177). 
 
 
Resultat 
 
I detta avsnitt redovisas resultatet från de enskilda intervjuerna med sju gymnasielärare där 
deras uppfattningar beträffande frågeställningarna i undersökningen, som till stor del 
överensstämmer med de frågor som ställdes i samband med intervjuerna, presenteras.  
 
I resultatet kommer fem huvudteman samt underteman att presenteras. Undertemana kommer 
att belysas med korta citat, som illustrerar innehållet. Resultatet avslutas med en 
sammanfattning av vad varje huvudtema visar. Intervjupersonerna namnges i resultatet med 
fiktiva namn: Anna, Fredrik, Kjell, Daniel, Maria, Lina och Jonas. 
 
Översikt över resultatredovisning  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Översikt över resultatredovisning. 
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Förändrade arbetsförhållanden 
 
I detta avsnitt presenteras hur lärarnas arbetsförhållanden har förändrats främst under det 
senaste decenniet samt vilka krav som numera ställs på lärare i samband med dessa 
förändringar.  
 
Målstyrning  
 
Samtliga lärare uppger att de upplever att samhället numera ställer större och ändrade krav på 
dem som pedagoger än tidigare. De poängterar att kraven kommer uppifrån i form av att 
regering och riksdag beslutat om hur utbildningssystemet ska se ut och att dessa anges som 
mål och riktlinjer i styrdokumenten. Anna, Maria och Daniel anser att de befinner sig längst 
ner i hierarkin och att de under sådana förhållanden har liten möjlighet att påverka de beslut 
som fattas.  Styrdokument i form av kursplaner och betygskriterier uppfattas av lärarna enbart 
som vägledande, vilket, enligt dem, ger utrymme för viss handlingsfrihet inom läraryrket. 
Lärarna uppger att skolans målstyrning innebär att det blivit lärarens uppgift att tolka 
innebörden av styrdokumenten både för sig själv och för eleverna, vilket upplevs som 
krävande.  
 

Lärarna är ju som längst ner i kedjan. (Maria) 
 
Lärarna tycker dessutom att de nuvarande betygskriterierna skapar problematik kring 
betygssättning av elever. Kjell och Daniel påpekar att de själva känner en osäkerhet var 
gränserna går beträffande betyg. Daniel uppger att han önskar få mer hjälp uppifrån i 
betygsfrågor. Maria, Lina och Jonas anser att visionen om att arbeta målinriktat med betyg är 
svår att uppnå, eftersom en del kollegor fortfarande arbetar resultatinriktat och mäter 
elevernas absoluta kunskaper.  

 
Om man tar in vad målen säger då finns det ökad risk att man blir lite mer subjektiv   
när man  sätter betyg. (Jonas) 
 

Skolutveckling 
 
Fredrik, Maria och Jonas berättar att nuvarande skolutveckling kräver att lärarna har ett 
positivt förhållningssätt till olika förändringar även om de inte alltid tycker att dessa är bra. 
När förändringarna inte stämmer överens med egna principer säger lärarna att de är öppna för 
diskussion kring dessa. Fredrik uppger att när han får diskutera olika förändringar känner han 
sig delaktig samt att han kan påverka verksamheten i skolan. 
 
Sex av lärarna poängterar att samhällets krav på dem som skolutvecklare kräver att de ska 
vara flexibla för att kunna genomföra olika förändringar som leder till skolans utveckling. 
Anna anser i samband med detta att läraryrket har blivit för flexibelt i jämförelse med förr. 
Hon menar att hon oftast saknar tid för att hitta problemlösningar. Kjell och Daniel berättar att 
de inte hinner slutföra en arbetsuppgift innan en annan kommer delegerad uppifrån. 
 

Allt inom skolan svänger fram och tillbaka. Så fort vi får en ny regering så får vi en 
ny skola. (Maria) 
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Ökat samarbete 
 
Samtliga lärare är överens om att samarbete är en viktig beståndsdel i läraryrket om de ska 
kunna uppfylla läraruppdraget. Som samarbetspartner nämns av lärarna främst lärarkollegor, 
men även övrig skolpersonal, såsom skolledare, elevhälsa (skolsköterska och kurator), 
skolkyrka samt föräldrar. De uppger att de samtidigt tillhör flera olika grupper av arbetslag, 
vilket uppfattas som en positiv förändring, eftersom de har dels gemensam ansvarsfördelning 
och dels diskuteras och utvärderas verksamheten tillsammans. När lärarna talar om sina 
relationer med skolledaren nämner Anna att rektorn numera ger stöd åt henne när olika 
dilemma måste lösas. Även stöd från övrig skolpersonal tas i anspråk av några lärare. Jonas 
säger att kontakten mellan hemmet och skolan inte har förbättras, men däremot har kontakten 
med elevhälsan blivit öppnare. Daniel önskar att samarbetet med skolsköterska och kurator 
skulle fungera bättre på skolan. Anna och Lina berättar att de samarbetar med ämneskollegor 
på andra skolor. Lina anser att en förutsättning för ett gott samarbete är en god atmosfär på 
arbetsplatsen. 
 
Fem lärare uppger därtill sin inställning till arbetslagstillhörighet. Jonas påpekar att lärarna 
numera är väldigt beroende av varandra och att han förväntar sig att de hjälps åt. Han uppger 
dessutom att han inte blivit mindre aktiv som lärare fastän han tillhör ett arbetslag. Lina anser 
att om ett arbetslag består av lärare med olika ämneskombinationer får man en bredare bild av 
eleverna, vilka i sin tur gynnas av detta. Anna tycker att det inte spelar så stor roll vilket 
arbetslag man tillhör, eftersom hon som lärare likväl lär känna eleverna bättre. Daniel tar upp 
att för honom känns det ”väldigt splittrat” att tillhöra flera olika grupper samtidigt och att han 
nu har börjat prioritera vilket arbetslag han är mest verksam i. Han föreslår att lärare bör tänka 
på kvalitén och inte träffas i onödan. Daniel redogör därtill att i hans arbetslag undersöker de 
även hur andra arbetslag arbetar och att de försöker få en samsyn på hur verksamheten kan 
förbättras. Maria önskar att tillhöra ett större arbetslag än det nuvarande (bestående av fem 
lärare) för att kunna dela på arbetsbördan med fler kollegor.  
 

Läraren var mer ensam förr. (Kjell) 
 
 
Dubbelt uppdrag 
 
I detta avsnitt presenteras hur gymnasielärare uppfattar läraruppdraget och i synnerhet med 
fokus på kunskapsutveckling och personlig utveckling.  

 
Syn på uppdraget 
 
Samtliga lärare uppfattar sitt uppdrag som flerdelat. De uppger att de som lärare har ansvar 
för olika åligganden och att läraruppdraget handlar dels om kunskapsutveckling och dels om 
elevers personliga utveckling. Jonas menar att det pedagogiska ansvaret i klassrummet är en 
viktig del om eleverna ska få möjlighet både att må bra och att inhämta sig kunskaper. Fredrik 
säger att utöver kunskapsförmedling från hans sida är även det sociala samspelet med 
eleverna av betydelse. Lina påpekar att läraren ska känna till sitt uppdrag, eftersom om läraren 
är overksam blir han/hon inte respekterad av eleverna som ska ha möjlighet att lära sig.  
 

Det är komplext. Det handlar inte bara enbart om att underlätta att inhämta 
kunskaper. Det handlar dessutom om att leda ungdomar och barn och ge de normer 
och riktlinjer för hur de ska bete sig i vuxenvärlden. (Lina) 
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Kunskapsutveckling  
 
Lärarna uppger att för att uppfylla åliggandet om att utveckla elevers kunskap tillämpar de 
arbetssätt som omvandlar teoretisk kunskap till praktisk. De anser att de medvetet även 
försöker få eleverna att tro på sin egen förmåga att lära sig. Maria påpekar att eleverna helst 
måste få grunderna för att kunna utveckla dem senare på egen hand. Kjell har förhoppningar 
om att eleverna ska förstå att de i skolan förses med verktyg inför framtiden trots att de lär sig 
bara delar av en helhet.  Enligt Jonas finns det dock ibland en motkraft såväl i skolan som 
utanför den mot det livslånga lärandet, eftersom ett antal lärare fortfarande mäter enbart 
absoluta kunskaper. Lina anser att eleverna inte förstår vikten av att lära sig för livet, eftersom 
de saknar livserfarenhet.  
 

Det är väldigt viktigt att man höjer elever och får dem att tro på sin egen förmåga till 
lärande. (Lina) 
 
Jag beskriver liksom ämnet som att det ungefär är som ett träd som växer. Basen det 
är stammen. Sedan vad som händer det är liksom vilket träd de (eleverna) vill bli, 
det är upp till dem, men det är skiljda träd som växer här. (Anna) 

 
Personlig utveckling 
 
Samtliga lärare uppger att i mötet med eleverna är de mindre formella nu än tidigare, vilket 
gynnar elevernas personliga utveckling. De anser därtill att främjandet av elevers personliga 
utveckling sker konstant och att detta genomsyrar hela gymnasieskolans verksamhet. Lärarna 
påpekar att det viktigaste är att skapa en trivsam miljö, så att eleverna har lust att komma till 
skolan. Samtidigt framkommer det att samtliga lärare uppfattar att uppdraget om personlig 
utveckling är krävande och att de saknar viss kompetens gällande detta.  
 

Skolan är en mötesplats för eleverna. (Jonas) 
 
 
Lärarroller  
 
Samtliga lärare påpekar att läraryrket utgörs av flera olika roller och framför allt förespråkar 
de rollerna som undervisare, handledare och mentor. Även andra lärarroller såsom ledare, 
reflekterande praktiker, samarbetspartner, människa samt omsorgstagare berörs. 
 
Undervisare och handledare 
 
En aspekt som samtliga lärare belyser är att rollerna som undervisare och handledare går hand 
i hand i undervisningsprocessen och att elevernas förutsättningar och behov är avgörande för 
vilken roll som kommer ifråga. Lärarna förtydligar att undervisningen oftast sker i två steg. I 
början ges baskunskaper åt eleverna i form av mer traditionell kunskapsförmedling såsom 
instruktioner, demonstration eller föreläsningar, eftersom eleverna inledningsvis behöver 
förberedas för att de så småningom ska uppnå en struktur i sitt lärande och börja arbeta på 
egen hand.  I ett senare skede av undervisning, när baskunskaperna erhålls, fungerar lärarna 
mer som en resurs för eleverna. I egenskap av handledare ger lärarna råd till eleverna, som 
ska utveckla grunderna genom att arbeta mer individuellt och ofta i projektform.  
 
Fyra av lärarna berättar dessutom om sin inställning till handledarrollen. Lina talar om att det 
var svårt i början att ta på sig denna roll, men att det gick bra till slut.  Kjell framhåller att det 
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är bra om lärare hittar en jämvikt mellan rollen som undervisare och rollen som handledare. 
Maria föreslår, av egen erfarenhet, att läraren ska vara mer handledare än föreläsare. Fredrik 
berättar att han kanske kan uppfattas som gammalmodig, eftersom han vill undervisa eleverna 
traditionellt. Han förklarar varför han föredrar undervisarrollen framför handledarrollen 
genom att uppge att eleverna inte ser honom som en resurs när de arbetar självständigt och i 
synnerhet i projektform.   
 

Ettorna är ju som små ankungar som springer omkring och i tvåan redan så släpper 
de oss. De hitar verktyg, de hittar liksom egna lösningar. (Anna) 
 
Vi brukar kalla det för att i ettan åker man (eleverna) på en charterresa. I tvåan åker 
man på en guidad tur och i trean så tågluffar man. (Daniel) 

 
Mentor 
 
Samtliga lärare uppfattar uppgiften att vara mentor som positiv och värdefull för elevernas 
personliga utveckling. De uppger att mentorskapet medfört ett närmare samspel med eleverna 
och en bättre kännedom om deras behov, vilket, enligt Lina, är förutsättningar för 
mentorskapet. Samtliga lärare tar upp också en annan viktig förutsättning i detta 
sammanhang, nämligen att mentorn skapar förtroendefulla relationer med varje elev och att 
eleven i dessa relationer sätts i centrum. Lina berättar om vikten av att vara uppriktig med 
eleverna i egenskap av mentor. Fredrik anser dock att ibland saknas personkemi mellan lärare 
och elev och på grund av detta fungerar inte mentorskapet. Han påpekar att han kan uppfattas 
av en elev som en resurs och av en annan elev inte mer än som en besvärande lärare, vilket 
också påverkar mentorskapets funktion. Lina och Maria upplever att elevernas personliga 
förväntningar på dem som mentorer inte alltid stämmer överens med lärarnas uppfattning av 
mentorsrollen. De menar att eleverna ibland uppfattar dem som en förälder eller en kamrat 
medan lärarna vill sätta tydliga gränser mellan mentorsrollen och dessa två roller, vilket inte 
är lätt eftersom de rollerna går hand i hand. Lina uppger att det är svårt att veta när hon bör 
växla roll. Maria anser att man som lärare kan ha en strikt gräns mellan sin yrkesroll och sin 
privata roll, vilket var svårt för henne i början.   
 
Samtliga lärare berättar att de i egenskap av mentorer har både formella och informella möten 
med eleverna. Först och främst ansvarar lärarna för ett visst antal elevers situation i skolan, 
vilket sker i form av regelbundna utvecklingssamtal, mentorstid, samt att de utgör en del i 
elevvårdkonferenser. Därutöver har de ofta så kallade informella samtal när de möter elever i 
korridoren. 
 
Samtliga lärare påpekar att de i egenskap av mentorer ska vara före alla andra att upptäcka om 
någon elev är i behov av hjälpinsatser. Anna poängterar vikten av att greppa elever som mår 
dåligt i tid. Hon menar att hon även kan vända på problem i samarbete med elevvården. Lina 
uppger att det är elevproblemens karaktär som är avgörande huruvida man agerar som mentor. 
Hon förtydligar dessutom att om problemet gäller skolan väljer hon att agerar på egen hand, 
men om det är problemet i hemmet skickas eleverna till skolkuratorn.  
 
Sex av lärarna berättar om sin inställning till mentorsrollen. Både Fredrik och Daniel är eniga 
om att det är trivsamt att vara mentor trots att det innebär ökad arbetsbelastning. Daniel 
upplever att han blir påverkad emotionellt i mentorsarbetet. Han uppger att han ibland även är 
rädd att röra vid problem, eftersom han känner att han inte har den rätta kompetensen att 
hantera dem. Maria och Kjell redogör att de ibland inte hinner eller inte klarar av att vara 
mentorer. Maria tycker att man inte får bli fångad i den sociala biten av mentorskapet. Kjell 
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undrar till sist om mentorsrollen innebär något mer än att bara kontrollera att elever sköter 
sina uppgifter. Han förtydligar att han känner att det förväntas mer än vad han gör, nämligen 
att han ska förmedla livsvisdom också.  
 

Som mentor arbetar man ganska mycket med elever och man har ganska mycket 
kunskap om dem rent privat. (Jonas) 

 
Ledare 
 
Fem av lärarna uppger att de ansvarar för verksamheten, fördelar arbetsuppgifter och leder 
elevgrupperna. Kjell anser att han som ledare dessutom ansvarar för att kursmålen uppnås. 
Jonas anser att han tar på sig ledarrollen direkt han kommer till skolan.  Lina, Kjell och Daniel 
poängterar att ledarrollen även innebär att de ska vara auktoriteter utan att vara auktoritära. 
Lina anser att det är svårt att ta på sig denna roll, eftersom hon genast kan uppfattas vara 
auktoritär av eleverna. Daniels åsikt är att läraren ska vara lite auktoritär för att verksamheten 
ska fungera i skolan. 
 
Lärarna menar att de även kommer in på värdegrundsfrågor i egenskap av ledare, då de ser till 
att regler och normer följs samt att de löser eventuella konflikter på ett demokratiskt sätt. 
Lina, Maria och Fredrik säger att de lär eleverna att ta hänsyn till både varandra och andra 
människor. Maria berättar att vid konflikthantering mellan lärare och elev ska mer utrymme 
ges för eleven, vilket hon upplever som svårt. Det framkommer dessutom att lärarna försöker 
föregå med gott exempel och vara en förebild för eleverna. Maria påpekar i detta 
sammanhang att det är svårt att påverka eleverna, eftersom de även påverkas hemma av 
föräldrarna. Jonas uppger att han försöker visa eleverna, främst tjejerna, sina olika sidor i 
egenskap av att han är man. 
 

Jag anser som det nu är så är jag den viktigaste personen i klassrummet. (Jonas) 
 
Reflekterande praktiker 
 
Samtliga lärare brukar kontinuerligt reflektera över sin verksamhet, vilket främst sker enskilt i 
form av inre tankar. Lärarna uppger att de också reflekterar tillsammans med lärarkollegor i 
de olika arbetslagen i form av samtal och diskussioner. Enligt Fredrik är lärare på skolan 
angelägna om att diskutera tillsammans, eftersom de vill göra ett bra jobb. Endast en lärare, 
Daniel, säger att han ibland reflekterar skriftligt i form av korta anteckningar. Anna, Maria 
och Jonas påpekar att de lär sig mycket genom sin yrkeserfarenhet och att deras lärande pågår 
kontinuerligt.  Både Kjell och Jonas önskar att de skulle få bättre feedback från eleverna när 
de utvärderar och gör uppföljningar för att på så sätt förbättra verksamheten i skolan.  
 
Samliga uppger att de saknar tid för dels reflektion och dels att ta del av annan forskning. 
Trots detta anser de att det är viktigt att ta till sig teorier, som sedan kan tillämpas i praktiken. 
Daniel, Fredrik, Maria och Jonas, berättar att när de har tid läser de tidnings- och 
tidskriftsartiklar. Jonas uppger att han känner sig tvungen att ta del av forskningen varje gång 
han börjar arbeta på ett annat stadium. Daniel påpekar att det saknas tid för enskilda 
reflektioner på grund av schemats utformning. 
 

Att vara lärare är också ett livslångt lärande. (Maria) 
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Människa  
 
Även om man tar på sig olika roller anser samtliga att det är av betydelse att läraren är sig 
själv, att hon/han är människa. Maria och Jonas har liknande tankegångar när de menar att 
eleverna genomskådar med en gång om man utger sig för att vara någon annan. 
 
Omsorgstagare 
 
I anslutning till att lärarna ska främja elevernas personliga utveckling framkommer det att 
samtliga lärare uppfattar att de fått ytterligare ett ansvarsområde, nämligen omsorgsarbete av 
eleverna. Lärarna uppger att dagens elever mår sämre än tidigare, vilket yttrar sig i 
psykosociala problem av olika slag. De anser att detta omsorgsarbete har ökat och tar mycket 
av deras tid i anspråk.  Anna poängterar att hon lägger ner cirka femtio procent av sin 
arbetstid på omsorgsarbete av elever. Jonas anser att eleverna har förändrats och att de numera 
vill lösa sina problem i samarbete med lärare.  
 
Fyra lärare tar upp några faktorer som direkt eller indirekt leder till elevers ohälsa och till ett 
ökat omsorgsarbete. Att eleverna befinner sig i tonåren nämns som huvudorsaken av flertalet 
av dessa. Enligt Maria saknar eleverna uppmärksamhet från vuxna samt att de tidigt börjar 
leva vuxenliv. Daniel säger att det kan bero på ett dåligt fungerande mentorskap, vilket 
innebär att läraren inte fångar upp elever med problem i tid. Anna uppfattar att elevers ohälsa 
även har med samhällets struktur att göra. Hon anser att eleverna är mer stressade idag än 
tidigare, och både hon och Maria upplever att dagens elever har mindre att göra i skolan 
nuförtiden än förr, med tanke på skolarbetet.  Omsorgsarbetet försvåras också på grund av att 
samtliga lärare anser sig ha bristande kunskap om hur omsorgsarbetet ska realiseras. 
 

Tonårstiden är en brytning och skolan är den sista skyddande verkstaden. (Lina) 
 

 
 
Lärarkompetenser 
 
I detta avsnitt presenteras lärarnas uppfattningar om kompetenser.  
 
Grundläggande kompetenser  
 
Samtliga lärare uppger att förutom goda ämneskunskaper, vilka de själva fick under sin 
lärarutbildning, är det även viktigt att uppvisa pedagogiskt, metodiskt och didaktiskt 
kunnande i sina respektive ämnen samt att ha en förmåga att bemöta människor på ett bra sätt. 
Lärarna menar att i deras arbete ingår att kunna planera, organisera och strukturera sin 
undervisning i större utsträckning än tidigare. De upplever att de fått kompetens om detta i sin 
lärarutbildning och att de försöker kontinuerligt vidareutveckla dessa. Lärarna berättar 
dessutom att de försöker arbeta individanpassat, det vill säga efter elevernas förutsättningar 
och behov. Jonas påpekar att han gör ett urval av material med tanke på att elevernas 
förvärvade kunskap ska bli till nytta för dem. Samtidigt poängterar han vikten av att kunna 
läsa av eleverna i klassrummet samt att kunna improvisera. Samtliga lärare anser att 
inspirerande arbetsformer också är av betydelse för eleverna, eftersom de ofta saknar 
motivation. Anna, Maria och Kjell uppger att de i sin tur inspireras av eleverna. Anna och 
Lina påpekar att lärare måste vara lyhörda för gruppen, visa respekt för människor samt vara 
skickliga samtalspartners. 
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Kompetensutveckling 
 
Samtliga lärare betonar vikten av ständig kompetensutveckling i läraryrket när de talar om att 
de önskar få fortbildning inom sina undervisningsämnen och även inom mer allmänna 
områden. Bland annat nämns sådana områden som utvärdering av undervisningsprocessen, 
arbetslagsutveckling och ökad kännedom om elever i behov av särkilt stöd.  Anna påpekar att 
dagens lärare saknar kompetens inom nutida områden. Hon anser att inom IT borde lärare 
ligga i täten före eleverna. Anna önskar även att lärare skulle vara mer konkurrenskraftiga 
gentemot media, som hon anser tar mycket av elevernas tid i anspråk.  
 
 
Tankar om framtiden 
 
I detta avsnitt uppger lärarna sina tankar om framtidens skola samt vilka läraregenskaper och 
kompetenser som kan bli aktuella i morgondagens läraryrke.  
 
Samtliga lärare anser att ämneskunskaper kommer att vara viktiga i framtiden samtidigt som 
synen på kunskap kan bli av mindre betydelse för samhället. Karin och Lina berättar i detta 
sammanhang att de redan idag känner oro över att både elevers och lärarstudenters kunskaper 
försämras. De anser att detta kan leda till att kunskap urholkas med tiden. Kjell säger att han 
inte riktigt vet hur gymnasiets framtid blir, eftersom skolformen ska reformeras på nytt. Både 
Lina och Kjell antar dock att framtidens lärare borde ha liknande arbetsuppgifter som nu. 
Anna tycker att utvecklingssamtal med elever kommer att värdesättas ännu mer i och med 
samhällsutvecklingen. Maria tror att elevernas personliga utveckling samt individanpassning 
kommer att vara lika aktuella som idag. Både Maria och Lina nämner dessutom lärares två 
viktiga framtida egenskaper. Maria tror att läraren av imorgon måste vara initiativtagande när 
det gäller att ta reda på information. Lina i sin tur anser att lärare bör vara ännu mer 
uppmuntrande i samspel med eleverna. Daniel tycker att lärare bör få mer tid i framtiden till 
att undervisa, planera och utvärdera. Jonas påpekar att framtidens lärare måste vara 
skickligare vad gäller styrdokumentens krav på internationalisering. Han önskar också att 
samhället hittar en balans mellan att eleven får välja själv vad han/hon vill läsa för kurs, men 
valfriheten ska inte vara lika stor som i dagens gymnasieskola. 
 

Jag har ju inte någon sådan här teknikvision att alla elever har varsin dator och alla 
lärare har varsin dator. Att man sitter där på Internet och hämtar information. Det 
tycker jag är ganska skrämmande. (Kjell) 

 
 
Sammanfattande resultat 
 
I detta avsnitt ges en kort sammanfattning av vad varje huvudtema visar. 
 
Förändrade arbetsförhållanden 
 
Lärarna framhåller samsyn när de talar om hur arbetsförhållandena har förändrats under deras 
tid som verksamma lärare.  De upplever att även kraven har ändrats och blivit större när det 
gäller måluppfyllelser, betygsättning samt arbetsrelationer med kolleger. Anna, Maria och 
Daniel anser att de i liten grad har inflytande på beslutsfattningen. Styrdokumenten uppfattas 
av lärarna som allmän hållna, vilket å ena sida ger dem visst handlingsutrymme, men å andra 
sidan är de krävande i fråga om tolkning. Vidare framkommer det att betygssystemet har sina 
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brister, vilket leder till att några lärare på skolan fortfarande arbetar mer resultatinriktat.  
Enligt en lärare kunde hjälp uppifrån ha en positiv effekt på detta.  
 
Lärarna poängterar vikten av att som lärare ständig vara öppen till skolutveckling och genom 
diskussion med beslutsfattare hitta kompromisser beträffande hur denna utveckling ska ske. 
Enligt en lärare ökar sådana meningsutbyten lärarens delaktighet och ger möjlighet att 
påverka sin situation på arbetsplatsen. Att kunna vara flexibel inför nya utmaningar och 
uppgifter nämns också av flertalet lärare i sammanhanget. 
 
Lärarna uppvisar ett positivt förhållningssätt beträffande ökat samarbete i skolmiljön. Att de 
idag måste gå in i olika former av samverkan bemöts av dessa som en underlättnad i deras 
arbete med eleverna. De har dessutom fått möjlighet att få ständig respons från människor 
som befinner sig i samma situation. Dock har de lite olika syn på arbetslagens funktion och 
indelning. Några lärare nämner i detta sammanhang att vilket arbetslag de tillhör, antalet 
medlemmar i detta samt vilka personer som ingår i arbetslaget kan spela viss roll om 
verksamheten i skolan ska fungera så bra som möjligt. En lärare föreslår att lärare istället bör 
tänka på kvalité när arbetslagsträffar sker samt ta del av kunskap och erfarenheter från andra 
arbetslag.   
 
Dubbelt uppdrag 
 
Flertalet lärare betraktar sitt läraruppdrag som flerdelat och uppfattar som sina huvuduppgifter 
både att förmedla kunskaper och att befrämja elevernas personliga utveckling. En lärare 
poängterar dessutom vikten av att förmedla värderingar. För att uppfylla åliggandet om 
kunskapsutveckling arbetar lärarna med tanke på ett livslångt lärande, då eleverna förses med 
baskunskaper som de sedan kan vidareutveckla på egen hand efter skolgången. Arbetssätt som 
prioriteras i detta sammanhang är att lärarna arbetar praktiskt i ett teoretiskt moment.  Två 
lärare visar dock oro angående dels elevernas förståelse av att lära sig för livet och dels sitt 
sätt att mäta deras kunskapskvalité. Beträffande elevernas personliga utveckling konstaterar 
samtliga lärare att även relationerna mellan elever och lärare har förändras som ett resultat av 
samhällsförändringen. De uppger att det närmare samspelet med eleverna främjar ömsesidigt 
samarbete och bidrar till att uppdraget kan uppfyllas. En viktig förutsättning för detta är dock 
att lärarna skapar trivsam skolmiljö för elever, för att främja elevernas personliga utveckling, 
vilket de behöver mer kunskap om.   
 
Lärarroller 
 
De lärarroller som främst nämns av samtliga lärare är rollen som undervisare, handledare och 
mentor.   
 
Alla lärare är eniga om att eftersom det inte finns tydliga gränser mellan handledarrollen och 
undervisarrollen utgår de i sitt arbete från den enskilde individens eller hela gruppens behov 
och förutsättningar. I början av undervisningsprocessen får eleverna baskunskaper via mer 
traditionell undervisning för att de ska kunna uppnå struktur i sitt lärande och i senare skeden 
arbetar de mer individuellt under handledningen, då lärarna fungerar som en resurs för 
eleverna. Det förekommer emellertid olika syn på dessa två rollers tillämpning bland lärarna. 
En del har redan hittat sig i egenskap av handledare medan andra försöker arbeta på det sätt 
som de anser är mer lämpligt inte bara för eleverna, men även för läraren.  
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Lärarna ställer sig mer positiva till åliggande att vara mentor för ett visst antal elever och även 
till de andra uppgifter som denna roll medför. Enligt dem har mentorskapet förbättrat deras 
möjligheter att få lära känna sina elever ur olika perspektiv, vilket är en bra förutsättning för 
ett fungerande samarbete. Stor uppmärksamhet ägnas åt relationernas kvalité mellan mentor 
och elev, då dessa ska grunda sig på gemensamt förtroende och uppriktighet.  Svårigheter som 
kan uppstå i detta sammanhang är att elevernas förväntningar på mentor inte stämmer överens 
med lärarens uppfattningar av sin roll. Detta kan ta sig olika uttryck, såsom ignorering av 
mentorn från elevernas sida eller att alldeles för privata samtal förs. Lärarna framhåller också 
att de försöker upptäcka om elever behöver hjälpinsatser. En annan viktigt aspekt som 
understöds av några lärare är att de inte har tillräckligt med tid och kompetens att hantera 
elevernas problem på egen hand, vilket oftast leder till emotionell överbelastning och 
minskade ambitioner trots den allmänt positiva inställningen till mentorskapet.   
 
Merparten av lärarna ser sig själv som ledare när de organiserar sin verksamhet eller befinner 
sig i klassrummet. En egenskap som framhålls som betydelsefull är att vara auktoritet. Dock 
finns det någon form av osäkerhet hos en lärare när det gäller att uppträda som ledare, då hon 
är rädd att bli uppfattat som makthavare, medan en annan lärare tycker att man bör vara lite 
auktoritär. Lärarna associerar dessutom ledarskap med att kunna sätta gränser, att kunna lösa 
konflikter, att skapa gemensamma regler och normer, men även att försöka lära eleverna att ta 
hänsyn till andra människor. Lärarna försöker föregå med gott exempel när de arbetar med 
dessa frågor, även om det inte alltid har effekt.  
 
Huvudsakligen sker lärarnas reflektion kring verksamheten enskilt i form av ett inre 
resonemang, men även vid gemensamma samtal och diskussioner med kollegor i arbetslagen. 
Endast en lärare reflekterar skriftligt. Även om lärarna läser tidnings- och tidskriftsartiklar lär 
de mest genom erfarenhet av yrket och detta är en pågående process. Bättre respons från 
elever kan, enligt lärarna, förbättra kvalitén på utvärderingar och uppföljningar av 
verksamheten.  En av de största orsakerna till att samtliga lärare inte utnyttjar forskningsrön är 
avsaknad av tid. 
 
Ökning av elevernas psykosociala problem av olika slag har medfört att lärarna numera lägger 
mycket mer tid på att hantera dessa, vilket förknippas hos dem med omsorgsarbete. De är väl 
medvetna om vilka orsaker som kan ligga bakom denna förändring och viljan att hjälpa 
eleverna, men deras bristande kunskaper i hur omsorgsarbetet utförs hindrar dem från att göra 
detta.  
 
Samtliga lärare är eniga om att även om de är tvungna som lärare att ta på sig olika roller i 
samspelet med elever är de fortfarande människor med egna svagheter och brister.  
 
Lärarkompetenser 
 
Samtliga lärare är överens om vilka lärarkompetenser som är grundläggande i läraryrket. Att 
man kan sina ämnen, att man kan hitta både inspirerande, innehållsrika och effektiva 
arbetsformer samt att man har god social förmåga att hantera både den enskilde eleven och 
hela gruppen är återkommande aspekter. Lärarna anser dessutom att man ständigt måste höja 
sina nuvarande kompetenser samt utbilda sig mer om så behövs. Med de nya kompetenserna 
menas framförallt skickligare datakunnande samt mer lockande arbetssätt i arbetet med 
eleverna.   
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Tankar om framtiden 
 
De tankar som lärarna framför beträffande framtidens skola skiljer sig något åt, då de tar upp 
olika aspekter i denna fråga. Dock påvisas det tydlig samstämmighet hos samtliga lärare när 
de betonar vikten av att ha goda ämneskunskaper även i fortsättningen trots att synen på 
kunskap kan förändras.  Därtill befarar de att kunskaper håller på att urholkas, eftersom de har 
lagt märke till en försämring hos elever och lärarstudenter. Två lärare antar att det blir ungefär 
som idag i avseende på lärarens arbetsuppgifter och åliggande. Två lärare uppger att 
morgondagens lärare är i ännu större utsträckning initiativtagare och uppmuntrare. De övriga 
lärarna önskar bland annat få bättre fördelning av sin arbetstid, mer genomtänkt struktur 
beträffande elevernas kursurval samt mer öppenhet mot världen utanför skolan. Alla lärare har 
således funderingar kring hur framtiden blir, även om gymnasiet ska reformeras på nytt.  
 
 
Diskussion 
 
I detta avsnitt presenteras först en diskussion om reliabiliteten och validiteten för vår 
undersökning. Därefter följer resultatdiskussionen, vad undersökningen har gett oss samt 
fortsatt forskning. 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet 
 
Eftersom ett begränsat antal informationsgivare från en och samma gymnasieskola deltog i 
intervjuundersökningen, anser vi att resultatet inte är representativt för hela den svenska 
lärarkåren. Intervjupersonerna kan inte således uppfattas som …”kronvittnen från 
verkligheten” (Svenning, 2003, s 163), då de företräder endast sig själva och sina egna åsikter. 
Vi beaktade detta vid analysarbetet genom att undvika att dra generella slutsatser beträffande 
intervjupersonernas uppfattningar. Emellertid kunde undersökningen ge oss insikt om 
läraruppdraget. 
 
För att syftet med intervjuundersökningen skulle uppnås på ett tillfredställande sätt användes 
en intervjuguide vid intervjutillfällena i enlighet med Kvale (1997). Denna fungerade 
emellertid som ett underlag att utgå ifrån vid intervjutillfällena och vi anser att den låga 
graden av strukturering i frågorna i intervjuguiden försvårade genomförandet av intervjuerna 
och bidrog till att stora variationer i svaren erhölls, vilket kan ha påverkat undersökningens 
tillförlitlighet. För att få så objektiva svar som möjligt från intervjupersonerna ställdes 
välformulerade och öppna frågor till intervjupersonerna samtidigt som ledande frågor 
undveks. Därutöver ställdes även följdfrågor för att intervjupersonerna skulle få möjlighet att 
utveckla sina svar. Detta gjordes i enlighet med Kvales rekommendationer gällande 
intervjufrågor (1997). Tillförlitligheten i undersökningen kan dock ha påverkats även av detta 
eftersom intervjupersonernas kan ha kommit in på andra tankegångar. 
 
Vi var medvetna om att under insamlingsfasen kunde olika uppmärksamsamhetseffekter ha 
inverkan på intervjupersonerna, eftersom människor inte agerar på samma sätt i en 
undersökningssituation än annars, vilket även Svenning (2003) anser. Användandet av 
bandspelare kan ha inverkat på intervjupersonerna och medfört att de antingen blev 
distraherade av denna, vilket kan innebära att de blev okoncentrerade, stressade och blyga, 
eller att de däremot uppskattade uppmärksamheten, vilket kan innebära att de blev mer 
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pratsamma och angelägna att bidra med överflödig information som inte hörde till ämnet. Att 
vi förde korta minnesanteckningar vid intervjuerna kan även ha haft negativ inverkan, 
eftersom intervjupersonerna kan ha distraherats av detta vid intervjutillfällena.  
 
Längden på intervjuerna är en annan faktor som kan påverka reliabiliteten. Intervjupersonerna 
kan antingen ha känt sig pressade att hinna berätta och bidra med information, vilket kan 
innebära att de gav mer ytliga upplysningar eller så kände de sig tvingade att bidra med en 
mängd information med tanke på intervjuernas avsatta tid, vilket kan ha medfört 
ogenomtänkta svar. Med tanke på tidsramarna kan dessutom intervjuaren på grund av tidsbrist 
uppleva att den är tvungen att avbryta intervjupersonen och gå vidare till ett annat ämne. 
Detta kan innebära att intervjuaren inte kunde ställa följdfrågor vad beträffar erhållen 
information samt att intervjupersonen i sin tur inte han utveckla och förklara sina svar på 
djupet.  
 
Vid en kvalitativ intervjuundersökning, där intervjun liknar ett samtal, är påverkan från 
intervjuarens sida större än vid en kvantitativ, eftersom intervjuaren lätt kan styra riktningen 
på intervjun, såväl medvetet som omedvetet, genom kommentarer och skiftande 
ansiktsuttryck. Då vi hade Svennings (2003) rekommendationer gällande detta i åtanke när 
intervjuerna genomfördes anser vi att effekterna av denna typ reducerades till ett minimum.  
 
Tiden medgav dessutom att vi utförde huvudparten av intervjuerna ensamma än parvis, vilket 
vi anser styrker intervjuundersökningens reliabilitet. Den kvalitativa forskningsintervjun ska 
vara ett samtal mellan människor och ju färre personer som är närvarande under 
intervjutillfället desto lättare flyter dialogen mellan intervjuaren och intervjupersonen och 
således kunde mer uttömmande svar erhållas. 
 
Med avseende på yttre och inre förhållanden vid intervjutillfällena var vi också medvetna om 
att genom att skapa en god atmosfär vid intervjutillfällena, genom att visa intresse och respekt 
och lyssna uppmärksamt på intervjupersonens yttranden, kunde vi öka möjligheterna till en 
öppen och flexibel intervju i form av ett samtal, i enlighet med Kvale (1997). Av denna 
anledning utfördes varje intervju i en lugn miljö, där man kunde tala ostört och där 
intervjupersonen kunde känna sig trygg. Vi anser dessutom att avståndet i rummet mellan oss 
och intervjupersonerna var av betydelse, eftersom ett för stort avstånd kunde skapa distans 
mellan oss medan ett för litet avstånd kunde framkalla obehag. Dessa vidtagna åtgärder anser 
vi ger tillförlitlighet till undersökningen. 
 
Vid transkriberingen och sammanställningen av intervjumaterialet använde vi oss av ett 
gemensamt tillvägagångssätt. Användandet av bandspelare medförde att vi kunde göra 
återkopplingar till det inspelade materialet vid behov, vilket även Kvale (1997) poängterar. 
Att analysuppslag skrevs ner direkt efter intervjuerna, i enlighet med Svennings (2003) 
rekommendationer, medförde att analysstadiet underlättades. Detta arbetssätt anser vi bidrar 
till undersökningens tillförlitlighet. 
 
Vid analysen av intervjumaterialet kan materialet ha misstolkas eller felaktigt återkopplats till 
undersökningens bakgrund. För att motverka subjektivitet vid bearbetning och analys valde vi 
att bedöma materialet gemensamt och därmed öka tillförlitligheten.  
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Validitet  
 
Valet av den kvalitativa forskningsintervju som metod för genomförandet av undersökningen 
skapade gynnsamma förutsättningar för oss att uppnå undersökningens syfte. Vi anser att 
genom att samtala med intervjupersonerna erhöll vi värdefull kunskap och insikt om 
läraruppdraget. 
 
Att vi dessutom valde att basera vår metod på Kvales (1997) sju stadier gällande kvalitativa 
intervjuundersökningar finner vi bidrar till en hög validitet för undersökningen. Planering, 
datainsamling, utskrift, bearbetning och analys av materialet samt rapportering underlättades, 
eftersom vi hade en struktur att följa. Att vi även tog hänsyn till senare stadier av 
undersökningen, såsom intervjuernas slutliga form och en strategi i bakhuvudet om hur vi 
skulle använda vårt material, i enlighet med Kvale (1997), anser vi bidrar till undersökningens 
validitet. 
 
Vidare var det en fördel att genomföra en testintervju, enligt Svennings (2003) 
rekommendationer, eftersom intervjuguiden därefter kunde omformuleras för att en bättre 
kvalité på denna skulle uppnås. Vi anser även att vi valde bra grupp av informationsgivare 
som inte bara var sakkunniga inom undersökningsfrågorna, utan de var även villiga att bidra 
med information, vilket resulterade i att vi fick ett tillförlitligt resultat. Detta anser vi bidrar 
till undersökningens validitet. 
 
Vi var medvetna om olika mäteffekters inverkan under genomförandet av intervjuerna, 
nämligen att intervjupersonernas inställning till och svar på intervjufrågorna kan ha påverkats 
av att de kände sig tvungna att besvara frågor som de kanske aldrig själv funderat över, vilket 
även Svenning (2003) betonar. Emellertid anser vi att vi fick en generell bild av 
undersökningsområdet, vilket styrker validiteten. Eftersom intervjupersonerna hade dels tid 
att fundera över frågorna innan de svarade och dels fick de förklaringar av oss om någonting 
var oklart erhölls mer uttömmande svar. Även dessa faktorer, anser vi, ökar validiteten. Att 
intervjupersonerna dessutom var garanterade anonymitet resulterade i att de uppgav ärliga 
svar under samtalets gång, vilket även är en förutsättning vid intervjuundersökningar.  
 
Vi valde vid utskriftsarbetet att inte använda de avsnitt där det var svårt att tyda vissa ord och 
formuleringar för att undvika att feltolka och missbedöma vad intervjupersonerna svarade. 
Vid analysen av intervjuerna användes valida frågor för att underlätta vår tolkning av svaren 
samt vår återkoppling till undersökningens syfte, vilket vi anser styrker validiteten. 
 
Till sist anser vi att fler datainsamlingsmetoder, exempelvis en enkätundersökning, hade 
kunnat komplettera intervjuerna samt ge ett mer omfattande underlag och mer kunskap om 
undersökningens syfte, vilket i sin tur hade bidragit till undersökningens validitet ytterligare 
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Resultatdiskussion 
 
 
I detta avsnitt följer dispositionen av resultatdiskussionen samma struktur som i 
resultatredovisningen under de fem huvudtemana. 
 
Inställning till förändrade arbetsförhållanden  
 
I Lpf 94 framhålls att läraren ska anpassa sig till nya och annorlunda arbetsuppgifter och 
arbetsförhållanden. Av lärarnas uppfattningar om förändrade arbetsförhållanden framgår det 
att denna anpassning inte sker automatiskt utan av allt att döma tar lärarna successivt ställning 
till det de är ålagda att göra.  Lärarna uppvisar enbart ett positivt förhållningssätt till det ökade 
samarbetet i skolan. Likaså bemöts det ständiga arbetet med skolutveckling mest som en 
positiv utmaning av samtliga lärare trots ökade krav på flexibilitet. När diskussionen kring 
målstyrningen tas upp framgår det dock något missnöjda uppfattningar. Vi kan således 
konstatera att lärarnas inställning till sitt arbete är betydelsefullt, eftersom detta påverkar hur 
väl de kan uppfylla sitt läraruppdrag. 
 
Enligt såväl regeringens proposition (1999/2000:135) samt Lpf 94 ska läraren agera som en 
samarbetspartner i samverkan med andra kollegor för att uppnå utbildningsmålen. Vi anser att 
lärarnas positiva syn på ökad samverkan kan bero på att de numera inte bara delar ansvaret för 
hur deras uppdrag uppfylls, utan även att de har fått ett annat arbetsklimat på arbetsplatsen, då 
deras hela verksamhet genomsyras av kontinuerlig respons från människor som befinner sig i 
samma situation.  Denna förändring kan således anses som resultatrik och främjande, inte bara 
för elevernas, utan även för lärarnas kunskaps- och personliga utveckling.   
 
Vad gäller lärarnas syn på skolutveckling framgår det att om lärarna ska uppfylla uppdraget 
bör de ha en positiv inställning till arbetet trots egna principer. Maltén (2003) anser emellertid 
att om läraren, trots annorlunda egna värderingar, genomför sina arbetsuppgifter lojalt i 
enlighet med statliga intentioner kan det leda till en långsam skolutveckling. Lärarna verkar 
vara medvetna om detta när de framhåller både positiva och negativa åsikter om den ökade 
flexibiliteten. Det tycks vara betydelsefullt att vara flexibel som lärare och vara öppen för nya 
idéer och undervisningsformer. Lärarna tycks även ha ambitioner att uppnå kvalité i sitt 
arbete, men bristen på tid samt ständigt tillkommande arbetsuppgifter delegerade uppifrån kan 
ha inverkan på hur väl uppdraget realiseras i verkligheten. Orsaken till detta kan bero på att 
lärarna solidariskt anpassar sig, vilket utnyttjas av dem som fattar besluten om skolans 
verksamhet. 
 
Maltén (2003) menar att skolans decentralisering skulle öka lärarnas självstyre och förflytta 
bestämmanderätten närmare dem samt att det skulle ges ökade möjligheter för måldiskussion i 
skolan. Målstyrningen skulle därmed medföra att lärarna mer fritt kan bestämma stoff och 
arbetssätt i jämförelse med tidigare när läraren hade strikta riktlinjer att rätta sig efter. Detta 
styrsätt av skolan, enligt lärarna, har inte lett till ökade möjligheter för dem att påverka de 
beslut som fattas kring deras verksamhet och således har de inte fått något större inflytande. 
Samtidigt anser lärarna att de har fått en viss handlingsfrihet, men att deras handlingsfrihet när 
det gäller arbetet med styrdokumenten ställer ett ökat krav på dem, eftersom tolkning av dessa 
tar mycket tid i anspråk. Anledningen till detta kan vara att styrdokumenten saknar mer 
konkreta riktlinjer på hur lärarna ska arbeta för att uppfylla de föreskrivna målen. Lärarna gör 
således även egna tolkningar av betygskriterierna, vilket kan vara orsaken till att elevernas 
kunskapsutveckling missbedöms. Enligt Maltén (2003) innebär ett resultatinriktat arbete att 
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den pedagogiska verksamhetens förnyelse inte befrämjas. Därmed kan den tid som lärarna 
lägger ner på tolkning av styrdokumenten förhindra dem från att uppfylla uppdraget om att 
främja elevers kunskapsutveckling och personliga utveckling.  
 
Dubbelt läraruppdrag  
 
I Lpf 94 framgår att lärarna ansvarar för att eleverna får en mångsidig utveckling både 
kunskapsmässigt och för egen del. Kveli (1994) förespråkar liknande tankar och Steinberg 
(2004) tillägger att skolans uppdrag är dubbelt och att elevernas utveckling ska ske i samspel 
med andra lärare. Detta stämmer överens med de intervjuade lärarnas uppfattningar, vilka 
uppfattar sitt uppdrag som flerdelat och förknippar det med att främja elevers 
kunskapsutveckling och personliga utveckling. 
 
Samtliga av lärarna arbetar med elevers livslånga lärande i åtanke, vilket även förespråkas i 
regeringens proposition (1999/2000:135) samt Lpf 94:s riktlinjer. Detta sker genom att 
eleverna först ges grundkunskaper som därefter måste vidareutvecklas av dem själva. Detta 
sätt att arbeta medför att eleverna tänker mer själva, hittar egna lösningar samt att deras 
motivation till lärande kan öka. Dessutom anser lärarna att om eleverna får fler möjligheter att 
utföra en uppgift praktiskt lär de sig bättre. Om eleverna inte förstår vikten av att lära sig för 
livet på grund av att de saknar livserfarenhet, kan detta bero på att lärare inte tar upp en 
ömsesidig diskussion med både elever och lärarkollegor om vad livslångt lärande innebär. 
 
Ett annat viktigt moment, enligt lärarna, är att de parallellt arbetar med elevernas personliga 
utveckling, och får dem att tro på sig själva och på sin förmåga till lärande, vilket även 
framgår i Lpf 94 där det sägs att elever ska uppmuntras och utvecklas efter sina egna 
förutsättningar. Här har läraren en avgörande roll, då denne tar hänsyn till elevernas särskilda 
behov samt försöker arbeta målinriktat. Vi kan dock konstatera att lärarnas försök att ge 
eleverna redskap och förståelse till ett livslångt lärande genom studier, försvåras av att en del 
andra lärare på skolan mäter deras kunskaper, vilket inte befrämjar elevernas 
kunskapsutveckling i sin helhet. Insikten om att elever inte bara lär sig i skolan framhålls 
endast av en lärare, vilket kan bero på att det saknas strategier för att kunskapen som elever 
erhåller utanför skolan tillvaratas i skolan och berikar skolarbetet.  
 
Lärarna har successivt kommit i närmare samspel med eleverna och de formella relationerna 
har ersatts med informella, vilket även förespråkas i regeringens proposition (1999/2000:135). 
Kveli (1994) påpekar att lärares kännedom om elevernas hela livssituation är en förutsättning 
för främjandet av elevernas personliga utveckling. Vi finner att lärare har en avgörande roll, 
då de ska skapa trivsamma villkor och relationer för ett fungerande samarbete i skolan, 
eftersom skolan inte längre enbart är ett kunskapens hus utan även till stor del en mötesplats 
för elever, där de tillsammans med övriga elever och vuxna kan diskutera saker samt få hjälp 
om så behövs. Om dagens elever inte vill komma till skolan eller mår dåligt kan detta 
följaktligen bero på att lärare antingen arbetar på ett förlegat sätt, de saknar tid och intresse 
eller saknar tillräcklig kunskap om hur de kan skapa en skola som främjar elevernas 
personliga utveckling.  
 
Lärarroller 
 
Lärarrollen är komplex i och med att samtliga lärare går in i olika roller beroende på den 
situation och de förhållanden de befinner sig i. Vi har även konstaterat att trots dessa 
”rollväxlingar” är lärarna inte rädda för att visa upp sin personlighet.  
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Handledare 
 
I regeringens proposition (1999/2000:135) anges att eleverna i samspel med handledaren bör 
stimuleras till eget tänkande och lära sig att utvärdera sitt lärande, kritiskt granska och 
bearbeta information, vilket anses främja deras kunskapsutveckling. Vi undrar dock om 
handledarrollen medfört att eleverna är mer självständiga nu än tidigare och i synnerhet när de 
arbetar i projektform? Det framgår också att elever kan vara dåliga på att nyttja handledaren 
som en resurs. Detta, anser vi, kan bero på att eleverna antingen är osäkra att be om hjälp 
inför gruppen eller att de missuppfattar lärarens funktion som handledare, vilket kan medföra 
i förlängningen att eleverna känner sig övergivna av läraren och fortsätter att arbeta på egen 
hand utan handledning. Detta kan även bero på, enligt Landin & Hellström (2001), att läraren 
inte delger eleverna sin kunnighet i ämnet. Därför bör läraren anpassa sin handledarstil efter 
elevernas förutsättningar och behov samt efter uppgiftens innebörd, vilket Egidius (1999) 
påpekar.  
 
Som lärare bör man således växla mellan undervisning och handledning, vilket även Egidius 
(1999) anser. Vi anser att traditionell undervisning av elever är nästan ett måste i början av 
undervisningsprocessen, men kan även ske senare, då eleverna börjar arbeta mer självständigt.  
En förutsättning för elevernas fortsatta kunskapsutveckling är alltså inte bara lärarens 
handledning, utan även undervisning och elevernas egen insats i sin lärandeprocess. 
 
Mentor 
 
Mentorskapet är ett område som lärare behöver mer erfarenhet om, eftersom vi anser att 
elevernas personliga utveckling främst beror på hur väl mentorskapet tillämpas i skolan.  
 
Det framgår tydligt att lärarna har stora ambitioner i samband med denna roll, men att det är 
en krävande uppgift som tar både tid och känslomässigt engagemang av dem är ett faktum. 
Elevernas hälsa har försämrats och psykosociala problem av olika slag har ökat, vilket kan 
bero på flera faktorer: tonåren, ungdomarnas tidiga mognad, kraven från lärarna, men även 
från föräldrarna och samhället i stort. Landin & Hellström (2001) föreslår att all skolpersonal 
kan fungera mentorer, vilket vi anser kan gynna eleverna, eftersom lärarna kan dela ansvaret 
för mentorskapet med fler vuxna människor och få mer tid för varje enskild elev. Detta kan 
även innebära att eleverna får fler vuxna förebilder. 
 
Emellertid verkar inte de sänkta kraven på elevernas studier ha förbättrat deras situation. Att 
de numera vill lösa sina problem i större utsträckning än tidigare med lärarna anser vi kan 
bero på att de har bristande relationer med andra vuxna och främst föräldrarna. Svårigheten är 
att mentorskapet inte alltid fungerar bra, då även mentorsrollen i likhet med handledarrollen 
kan missuppfattas av eleverna. Landin & Hellström (2001) menar att ett väl fungerande 
mentorskap baseras på att ett förtroende skapas mellan lärare och elev. Lärarna tycks vara 
medvetna om detta, men på grund av bristande kunskap om hur de kan hantera olika problem 
samt tidsbrist vet de inte hur mentorskapet ska realiseras. Detta kan även vara orsaken till att 
lärarna förknippar mentorsuppgiften i huvudsak med omsorgsarbete, vilket även Kveli (1994) 
påpekar. 
 
Vi kan således konstatera att både rollen som handledare och mentor är av stor betydelse för 
elevers såväl kunskaps- som personliga utveckling. Dessa roller behöver dock tydliggöras i 
första hand för lärarna, men även för eleverna så de förstår vad dessa roller innebär. 
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Ledare  
 
Lärarnas uppfattning av ledarrollen tycks inte ha genomgått några större förändringar utan 
den baseras fortfarande främst på att läraren kan organisera sin verksamhet, vilket dessutom 
Löfgren (1995) anser, samt att läraren har förmåga att leda elevgrupper till måluppfyllelsen. 
Vi menar att ledarskapet kan underlättas om läraren är tydlig i sin ledarroll och att eleverna 
uppfattar läraren som en auktoritet och inte en auktoritär av eleverna, vilket även Fransson & 
Morberg (2004) förespråkar.   
 
Lärarnas inställning till ledarrollen skiljer sig däremot åt i viss omfattning. Detta kan bero på 
två faktorer, såsom lärarnas egen personlighet och deras egen yrkeserfarenhet av att leda 
elevgrupper. Löfgren (1995) anser att en lärare med lång yrkeserfarenhet kan ha lättare att 
träda in i rollen som ledare. Fransson & Morberg (2004) påpekar att lärare måste anpassa sig 
till ledarskapet och utveckla detta utifrån sig själv som individ. Steinberg (2004) hävdar att 
det råder osäkerhet kring ledarskapet, vilket förhindrar lärarna att nå eleverna på lämpligt sätt. 
Vi föreslår i enlighet med Landin & Hellström (2001) samt Löwenborg & Gíslason (2003) att 
lärarna samverkar med lärarkollegor, föräldrar, men främst med eleverna för att finna sig 
tillrätta i ledarrollen. 
 
Ledarrollen har följaktligen inte förlorat sin betydelse och fortsätter vara en viktig del av 
läraryrket. Dock tycks lärarna ha uppmärksammat både handledarrollen och mentorsrollen 
mer än ledarrollen, vilket kan bero på att dessa är obekanta roller som lärarna ännu inte hunnit 
vänja sig med och att en viss osäkerhet råder kring dem. 
 

Reflekterande praktiker 
 
Enligt Kveli (1994) fattar läraren numera självständiga beslut i sitt arbete. Vi kan ändå 
konstatera att den ökade samverkan gynnar dels lärarnas möjligheter att diskutera saker 
gemensamt i betydligt större utsträckning än tidigare och dels innebär den att de även kan lära 
sig av andras yrkeserfarenhet, vilket även Lendahls & Runesson (1996) påvisar. Tyvärr tycks 
det saknas tillräckligt med tid för gemensamma samtal i arbetslagen samt för individuell 
reflektion i samband med lektionerna, vilket kan bero på att schemat inte är genomtänkt för 
detta. Risken med detta är att lärarna huvudsakligen reflekterar enskilt eller enbart muntligt i 
förbifarten, vilket i sin tur kan leda till en sänkt kvalitet, eftersom reflektionen kan bli ytlig 
och ensidig. Lärarnas svårigheter att få feedback från eleverna kan bero på sättet att göra detta 
inte är genomtänkt samt att det inte finns avsatt tid för detta i schemat. Det verkar dock finnas 
en vilja bland lärarna att få ordning i denna fråga, men skolans prioriteringar och deras 
otillräckliga inflytande förhindrar dem från att utföra detta. Samtliga lärare inser att de aldrig 
är färdigutbildade och de tycks fullt ut acceptera begreppet det livslånga lärandet.  
 
Enligt Lpf 94 bör läraren skapa en jämvikt mellan teoretiska och praktiska kunskaper och 
tillika förespråkas i regeringens proposition (1999/2000:135) att läraren ska ha ett 
vetenskapligt synsätt i sitt arbete. Lärarna visar intresse för att ta del av forskning i sin 
undervisning, men än så länge sker detta bara i form av genomläsning av pedagogiska artiklar 
utan att praktisk tillämpning förverkligas. Detta resulterar i att lärarna fortfarande lär sig i 
huvudsak genom praktisk erfarenhet av yrket utan att nya forskarrön påverkar  verksamheten i 
skolan. Slutligen kan vi konstatera att reflektion är ett viktigt moment i läraryrket, eftersom 
den kan leda till både lärarens och verksamhetens utveckling, men den faktor som främst 
utgör hinder för lärarnas möjlighet till mer givande reflektion och vetenskaplig förankring är 
tidsbrist. 
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Lärarkompetenser 
 
Vi har fått bekräftelse på att lärarens ämneskunskaper fortfarande är viktiga för elevernas 
kunskapsutveckling, vilket Maltén (1995), Löfgren (1995) och Stensmo (1997) fastslår. 
 
Eftersom dagens lärare inte enbart är verksamma med att förmedla kunskaper utan dessutom 
stimulerar eleverna i deras kunskapssökande och handleder dem inför vuxenvärlden krävs det 
att läraren ska kunna planera, organisera samt utforma sin undervisning så att den främjar 
elevernas kunskapsutveckling och personliga utveckling. Samtliga lärare bedömer sig vara väl 
förberedda för läraruppgiften med avseende på att de anser sig behärska sina ämnen, de har ett 
metodiskt och didaktiskt kunnande och de har förmågan att samarbeta, vilket har sin grund i 
att de fick gedigna kunskaper om detta under sin lärarutbildning. 
 
I regeringens proposition 1999/2000:135: En förändrad lärarutbildning betonas att läraren 
själv måste förmå att lära nytt samt själv ta del i det livslånga lärandet. Det är viktigt att 
kontinuerligt arbeta med kompetensutveckling under sitt yrkesutövande, att vara intresserad 
att inhämta nya kunskaper och färdigheter så att elevers kunskapsutveckling främjas. Dock 
tycks inte lärarna utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt till sitt eget lärande, vilket i 
förlängningen hade kunnat främja eleverna ytterligare, utan deras beslut och bedömningar 
gällande verksamheten baseras på deras tidigare erfarenheter och utifrån deras personliga 
förutsättningar. Detta beror i stor utsträckning på att lärarna oftast inte har tid för detta i den 
praktiska skolvardagen.   
 
Maltén (2003) och Carlgren (2005) menar att elever tar del av en ny kunskapsförmedling i 
form av IT och media, vilken elever uppfattar som lustfylld och förenklad. Detta kan vara en 
indikation på att det är betydelsefullt att lärare följer denna tendens och drar nytta av 
elevernas intressen inom IT och media. Följaktligen bör lärare kontinuerligt utveckla 
arbetssätt, gärna med ett upplevelsebaserat innehåll, vilket kan bidra till att eleverna övertygas 
om att skolan är viktig för deras framtida tillvaro i samhället. Vi anser att lärare även måste få 
kompetens inom dessa nutida områden, vilket därmed bör prioriteras och uppmuntras av 
beslutsfattare samt i lärarutbildningen.  
 
Tankar om framtiden  
 
Flertalet lärare har av svaren att döma funderat i viss omfattning kring frågan om hur deras 
framtid blir, vilket sannolikt kan bero på att de är mest upptagna av ”här och nu”– frågor. Av 
de tankar som trots allt framkom vill vi särskilt uppmärksamma lärarnas tydliga attityd ifråga 
om betydelsen av kvalitén på ämneskunskaper samt deras oro över att dessa så småningom 
kan urholkas, vilket, vi anser kan vara ett resultat av att kraven på elevers, tillika 
lärarstudenters, kunskaper minskas. 
 
Följaktligen är det en angelägen framtidsfråga att ämneskunskaper bibehålls på ett adekvat 
sätt. Beslutet om valfrihet gällande kursurval i gymnasieskolan bör kanske omprövas. 
Framtidens lärare måste dessutom vara inställda på att ta ett större ansvar för 
internationalisering av skolan, vilket kan innebära att globaliseringsprocessen fortsätter. Ingen 
av lärarna har någon vision om att datorer kan ersätta lärarens funktion i främjandet av 
elevernas kunskapsutveckling, vilket även konstateras av Carlgren & Marton (2002). Lärarna 
har således en betydelsefull roll, i synnerhet som mentorer, därför att en mänsklig dialog 
mellan lärare och elever i form av samtal inte kan tillgodoses av datorer. Möjligen kan 
datoranvändande i undervisningen befrämja elevernas kunskapsutveckling, men inte ersätta 
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lärarens roll vad gäller elevernas kunskapsutveckling eller personliga utveckling, åtminstone 
inte i den närmaste framtiden. Därtill bör lärare få mer tid till att ägna sig åt det som ingår i 
läraruppdraget istället för att spendera sin redan nu otillräckliga tid på arbetsuppgifter som 
inte främjar elevers kunskaps- och personliga utveckling i någon större utsträckning. 
 
 
Vad undersökningen har gett oss  
 
Genom att undersöka gymnasielärares uppfattningar om sitt uppdrag har vi fått en ökad 
förståelse av att läraryrket är mångfasetterat. Detta innebär att vi som lärare måste kunna 
växla mellan olika lärarroller om uppdraget att främja elevers kunskapsutveckling och 
personliga utveckling ska förverkligas. Därtill inser vi att traditionell undervisning inte kan 
avfärdas, eftersom vi som lärare måste förse elever med baskunskaper innan vi kan gå in i 
handledarrollen och börja vägleda dem i deras kunskapssökande. I egenskap av mentor 
ansvarar lärare för den personliga utvecklingen av eleverna som samhällsmedborgare, vilket 
ställer större krav på dem som människor, då vi ständig måste föregå med gott exempel. 
Samtidigt måste varje enskild lärare vara autentisk, eftersom denne inte kan överta en lärarroll 
eller tradition utan han/hon måste utgå från sina egna förutsättningar och skapa en egen 
lärarroll. Lärarnas ambition och välviljan att ge eleverna en bra start till vuxenlivet är 
inspirerande och är något som vi, blivande pedagoger, vill leva upp till. Till sist blir det 
intressant att följa skolans framtida utveckling med lärarnas uppfattningar i åtanke, och då 
särskilt i samband med gymnasieskolans reformering år 2007. 
 
 
Fortsatt forskning 
 
Vi kan se att vårt resultat stämmer bra överens med forskningen. Däremot har vi förstått att 
det råder en viss osäkerhet hos lärare kring främst mentorsrollen. Därför skulle ett intressant 
fortsatt forskningsområde vara att genomföra en djupare undersökning om lärares 
mentorskap. I samband med vår undersökning har vi dels blivit mer medvetna om att 
mentorsrollen tar mycket av lärares tid och engagemang i anspråk och dels känner vi att vi 
som lärarstudenter inte har fått tillräckligt mycket kunskap om mentorskapets innebörd. 
Denna forskning skulle också kunna baseras på kvalitativa forskningsintervjuer med lärare 
och kompletteras med fler datainsamlingsmetoder såsom enkäter. Lämpligen bör ett större 
antal undersökningspersoner ingå för att ge en bättre uppfattning om undersökningsämnet. 
Även elevernas åsikter angående detta kunde vara intressanta att skaffa sig kunskap om. 
 
Vi anser även att handledarrollen kan vara av intresse för fortsatt forskning, eftersom skolan 
tycks skapa förutsättningar till att elever fostras till individualister. Detta menar vi är 
motsägelsefullt då lärarnas samverkan ökar medan eleverna i högre grad arbetar på egen hand. 



  

 34  

Referenser 
 
Litteratur 
 
Arfwedson, G. & Arfwedson, G. (1992). På väg mot katedern. En bok för 

lärarutbildare/handledare och för blivande och nyblivna lärare. Andra omarb. uppl. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. ISBN91-21-12716-6 

 
Assermark, G. & Sörensson, K. (1998). Arbetslag i skolan. Stockholm: Liber ISBN 91-47-

01419-9 
 
Carlgren, I. & Marton, F. (2002). Lärare av i morgon. Stockholm: Lärarförbundets förlag. 

ISBN 91-85096-776 
 
Carlgren, I. (2005). Vad har hänt med läraryrket? (ff. 259-285). I: Forssell, A. (Red.). Boken 

om pedagogerna. Femte uppl.. Liber, Stockholm. ISBN 91-47-05230-9 
 
Egidius, H. (1999). Pedagogik för 2000-talet. Stockholm: Natur och Kultur. ISBN 91-27-

07307-6 
 
Folkesson, L., Lendahls Rosendahl, B., Längsjö, E. & Rönnerman, K. (2004). Perspektiv på 

skolutveckling. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-04086-5 
 
Fransson, G. & Morberg, Å. (2004). Utvecklingar och utmaningar för nyblivna lärare.( ss. 9-

17). I: Första steget. (2004). Lund: Studentlitteratur; Stockholm: Lärarförbundet. 
ISBN 91-44-03434-2 

 
Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-

00185-1 
 
Kveli, A-M. (1994) Att vara lärare. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-46131-3 
 
Landin, M. & Hellström, C. (2001). Lärarledarskap. Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. 

ISBN 91-7205327-5 
 
Laursen, P. F. (2004). Den autentiska läraren. Bli en bra och effektiv undervisare - om du vill. 

Stockholm: Liber. ISBN 91-47-05249-X 
 
Lendahls, B & Runesson, U. (Red.). (1996). Vägar till lärarens lärande. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-00073-1 
 
Linnér, B. & Westerberg, B. (2001). Kan man lära sig att bli lärare? Lund: Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-01782-0 
 
Lundgren, U. P. (Red.). (1996). Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar. 

Stockholm: Lärarförbundet: Informationsförlag. ISBN 91-7736-335-3 
 
Löfgren, H. (1995). Om lärarkompetens och lärares behov av forskning. (ff.144-149). I: 

Rudvall, G. (Red.). Bildning, kunskap, demokrati. En vänbok till Gunnar Bergendal. 
Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-60741-5 



  

 35  

 
Löwenborg, L. & Gíslason, B. (2003). Lärarens arbete. Stockholm: Liber. ISBN 91-47-

05086-1 
 
Maltén, A. (1995). Lärarkompetens – i ett mångdimensionellt perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur. ISBN 91-44-48691-X 
 
Maltén, A. (2003). Att undervisa – en mångfasetterad utmaning. Lund: Studentlitteratur. 

ISBN 91-44-04174-8 
 
Röhse, E. (2003). Läraridentitet och lärararbete. Fem livsberättelser. Karlstad University 

Studies 2003:32.  ISBN 91-85019-49-6 
 
Schön, D.  (1991). The Reflective Practitioner. How Professionals Think in Action.  London: 

Ashgate. ISBN 1-857423194 
 
Steinberg, J. (1998). Låt skolan dö - länge leve lärandet! Solna: Ekelunds förlag. ISBN 91-

7724976-3 
 
Steinberg, J. (2004). Världens bästa fröken. När modern pedagogik fungerar. Solna: Ekelunds 

förlag. ISBN 91-646-2009-3 
 
Stensmo, C. (1994). Pedagogisk filosofi. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-

44-37941-2 
 
Stensmo, C. (1997). Ledarskap i klassrummet. Lund: Studentlitteratur. ISBN 91-44-00329-3 
 
Stormbom, J. (1992). Läraren, professionen och didaktiken – några observationer i ett både 

teoretiskt och praktiskt problem. Nr 1. Pedagogiska fakulteten Åbo Akademi.  ISBN 
951-650-156-7 

 
Svenning, C. (2003). Metodboken. Samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling. 

Klassiska och nya metoder i informationssamhället. Källkritik på Internet. Femte 
omarb. uppl. Eslöv: Lorentz. ISBN 91-974891-0-7 

 
Utbildningsdepartementet (1998). Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994, Lpf 94. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
Elektroniska dokument 
 
En förändrad lärarutbildning. Regeringens proposition 1999/2000:135. 

URL:http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf 2005-03-10 
 
 

http://www.regeringen.se/content/1/c4/26/45/df80f045.pdf


   

 Bilaga 1 (1:2) 

 
Intervjuguide 
 
 

Inledande frågor 

• Kan du berätta för mig om din bakgrund? 

• Var utbildade du dig? 

• När blev du klar? 

• Vilka ämneskombinationer? 

• Antal år i yrket? 

• Antal år på den senaste anställningen? 

 

 

Lärarens uppdrag 

• Kan du beskriva hur du uppfattar ditt läraruppdrag? 

• Kan du beskriva hur du ser på styrdokumentens: 

– Värdegrund 

– Samhällsförhållanden 

– Syn på kunskap och livslångt lärande 

 

 

Lärarens roller i klassrummet 

• När jag säger ”lärarroller” vad tänker du på? 

• Vilka roller har du själv erfarenhet av i läraryrket?  

• Vilka av dessa roller tycker du är viktiga? 

• Hur kommer det sig? 

 

 



  

   

Bilaga 1 (2:2) 

Lärarens kompetens 

• Vad är lärarkompetens för dig? 

• Vilka kompetenser anser du att man behöver för att vara en bra lärare? 

• Vilka kompetenser känner du att du behöver mer av för att utvecklas som lärare? 

• Vilka kompetenser känner du har varit användbara efter lärarutbildningen? 

• Känner du att du saknar någon/några kompetenser efter lärarutbildningen?  

• Hur upplever du att lärarkompetensen har förändrats över tid?   

 

 

Framtidens lärarkompetens 

• Hur ser du på framtidens lärarkompetens?  

• Vilka visioner har du om framtidens skola?  




