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Författarpresentationer

Inge Carlström, docent i pedagogik, är verksam som universitetslektor vid bete-
endevetenskapliga institutionen, Högskolan Kristianstad. Forskningsintressen är
etik- och moralfrågor, allmän didaktik samt skolutveckling. Vuxnas lärande har
på senare år blivit ett specialintresse.

Agneta Hult, fil.doktor i pedagogik, arbetar som universitetslektor vid Pedagogis-
ka institutionen, Umeå universitet. Hennes forskning har framför allt fokuserat
på det vuxenpedagogiska området, bl a examination inom universitet och hög-
skola samt lärande i folkbildningens kurser på nätet. Hon undervisar också på
lärarutbildningen.

Anders Olofsson, universitetslektor i pedagogik, är verksam vid institutionen för
utbildningsvetenskap vid Mitthögskolan. Vid institutionen arbetar han främst
med lärarutbildningsfrågor. Förutom forskning inom universitetspedagogiskt re-
levanta områden forskar han i skolutveckling och ledarskap i skolan.

Mia Maria Rosenqvist, fil.doktor i pedagogik och universitetslektor i didaktik mot
yngre barns lärande, forskare vid Högskolan i Gävle, Institutionen för pedago-
gik, didaktik och psykologi. Hennes forskning handlar om samverkan mellan
olika yrkesgrupper i förskola, grundskola och fritidshem samt hur traditionella
skolämnen kan integreras med barns lek.

Karin Rönnerman, docent i pedagogik, är verksam som universitetslektor vid Gö-
teborgs universitet, Institutionen för pedagogik och didaktik. Hennes verksamhet
och forskningsintresse är inriktat mot kompetensutveckling och skolutveckling
samt relationen mellan dessa. I sitt arbete anknyter hon till aktionsforskning där
samarbetet mellan lärare och forskare i ett förändringsarbete är centralt. Vuxnas
lärande är här av specifikt intresse.

Britt-Louise Wersäll, fil.doktor i sociologi vid Lunds universitet, är verksam som
universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, Högskolan Kristian-
stad, institutionen för humaniora och samhällsvetenskap. Hennes forskning är in-
riktad mot lärarrollens och skolans utvecklingsmöjligheter i relation till olika
typer av samhällsförändringar, speciellt sociala, kulturella och moraliska. Ett
annat forskningsintresse är etik och moral i populärpress och television i ett tids-
perspektiv.
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Lärarrollen i ett föränderligt samhälle

Förord

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond är en stiftelse bildad av de 24 lokala
länsförsäkringsbolagen i länsförsäkringsgruppen. Fondens ändamål är att, genom
ekonomiska bidrag, främja vetenskaplig forskning och utveckling med inriktning
på att öka kunskapen om skadeorsaker samt att förebygga och begränsa skador
på person och egendom. Fondens verksamhet leds av en forskningsnämnd, som
disponerar cirka sju miljoner kronor årligen.

Forskningsfondens projekt har bland annat behandlat trafikolyckor, rehabilite-
ring, åldrandet, hälsa och livsstil, miljö-, skogs- och klimatforskning, brottsut-
veckling samt skola och samhällsutveckling.

Inom samhällsområdet har Forskningsfonden tidigare varit medfinansiär i tre
forskningsprojekt inom kriminologi/sociologi, som bl a berört ungdomars värde-
ringar och beteenden. Två av dessa har resulterat i doktorsavhandlingar: ”Hem
och skola, kamrater och brott” (Jonas Ring, Stockholms Universitet 1999) och
”Den rationella inbrottstjuven” (Lottie Wahlin, Lunds Universitet 1999).

Bakgrunden till Forskningsfondens satsning på de projekt som behandlas i
denna antologi är att ungdomars värderingar och beteenden bland annat påverkas
av tiden i skolan där läraren har en central roll. Förändringarna i samhället i stort
påverkar i hög grad samspelet lärare-elev-förälder. Många lärare känner en otill-
räcklighet i detta samspel, de upplever att uttalade och outtalade krav och för-
väntningar inte står i samklang med vare sig resurser eller praktiska möjligheter
att påverka elevens totala situation. Detta får effekt på den totala kompetens samt
de värderingar och beteenden som eleven för med sig från skolan.

Det är vår förhoppning att projekten ska bidra till ökad kunskap om och förstå-
else av den roll som läraren har i detta skeende samt till ett fördjupat samtal om
dessa frågor. 

Mårten Carlsson Ingemar Åkeson
Ordförande Länsförsäkrings- Länsförsäkringar
bolagens Forskningsfond VD-stab Omvärld



5

Inledning

Förskola och skola - arbetsplatser med stor intensitet

Idag är ca 2 000 000 barn och ungdomar antingen inskrivna i förskola eller går i
grundskola och gymnasium. I de flesta fall befinner de sig stora delar av sin dag
under mer än 12 år på någon utbildningsinstitution.

Under denna tid utvecklas de från barn till vuxna individer. Dessa institutioner
måste ses som en av de viktigaste samhällsresurserna genom sin möjlighet att sti-
mulera unga människors lärande och på olika sätt överföra traditioner och etik,
nödvändiga för att samhälle och relationer ska fungera. Målet är att genom fo-
stran och utbildning ge barn och ungdomar en arsenal av kunskaper och färdig-
heter. Dessa ska också utveckla positiva normer och värderingar som grundar sig
på demokrati, varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö
så att de har möjligheter att utveckla det samhälle de kommer att leva i – förvär-
va en bra framtidsberedskap. I detta arbete har förskolans och skolans personal
en central roll, då denna process knappast kan ske utan skicklig handledning och
undervisning. Ansvaret delas framför allt mellan förskolans/skolans personal och
föräldrarna.

Skolans uppdrag har förändrats över tid. Traditionellt har den svenska utbild-
ningen varit föremål för stark centralstyrning. Från folkskolans start 1842 fram
till ca 1930 var det staten och kyrkan som styrde skolan. Därefter inträdde en viss
decentralisering genom att staten och kommunerna fick ett delat ansvar. Detta
förhållande varade till början av 1990-talet då kommunerna fick fler och större
uppgifter. Förskolan har också ändrats under detta decennium. Från att ha setts
mer eller mindre som ett ställe för barnpassning har denna institution idag fått en
allt viktigare pedagogisk roll och är en väsentlig del i vårt utbildningssystem.

Verksamheten i förskola och skola styrs idag av läroplaner (Lpfö 98, Lpo 94
och Lpf 94). Dessa beskriver lärarens samhällsuppdrag. Från den tidigare regel-
och detaljstyrningen har vi i de nu gällande nationella styrdokumenten en mål-
och resultatstyrning. Denna ger betydligt större frihet för förskolans, fritidshem-
mens och skolans personal att utforma sin yrkesroll. Genom att det inte bara
finns nationella styrdokument, utan också kommunala och lokala blir lärarens
uppgifter mycket olika beroende på i vilken kommun och i vilken kultur som
verksamheten ska bedrivas. De krav och de förväntningar som ställs på försko-
lans och skolans personal är stora. Kraven uttrycks i läroplanerna med imperativ
som ”alla som arbetar i förskolan skall” och ”läraren skall”. Från hela samhället
och särskilt från föräldrarna finns en förväntan att utbildningsinstitutionerna ska
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ge en sådan grundutbildning att barn och ungdomar har möjlighet att klara av
avancerade arbetsuppgifter och utvecklas i harmoniska relationer.

De ekonomiska, sociala och kulturella förändringarna i samhället har varit
många, speciellt under 1990-talet. De har på olika sätt fått konsekvenser för den
enskilda förskolans och skolans hela verksamhet. Kunskapsinnehåll, didaktiska
förhållningssätt och metoder, relationer och lärandeprocesser har påverkats. Låt
oss lyfta fram några förändringar som gett både möjligheter och begränsningar
då det gäller utvecklingen av förskola och skola.

Det ekonomiska läget står ofta i centrum i debatten och styr verksamheten
även i skolan på ett ibland lite skrämmande sätt. Medierna rapporterar dagligen
om placeringsmöjligheter för kapital och investeringar, börsernas upp- och ned-
gång, räntelägen och ”marknadens” mer eller mindre nervösa reaktioner. Konse-
kvenserna både för samhällets och för den enskildes ekonomi fingranskas i krö-
nikor, analyser och kommentarer. Osäkerheten är stor för många människor inför
vad som kan komma att hända vid en ekonomisk tillbakagång. Resurserna skärs
ned i den offentliga sektorn med både oro för personal och konsekvenser för
verksamheten.

Invandringen till Sverige har ökat betydligt de senaste decennierna. Samhället
har blivit mer och mer mångkulturellt. Förskola och skola har inte bara sina grup-
per och klasser sammansatta av individer med olika socioekonomiska bakgrun-
der, utan barn och elever representerar också skiftande kulturella miljöer. En
följd av detta blir att de aktuella arbetsplatserna har mer heterogena grupper. Det
kan vara mycket stimulerande, men det kräver också mycket av personalen för att
på bästa sätt tillvarata samtliga barns och elevers förutsättningar och behov.

Näringslivet och därmed en central del av samhället ställer nya krav på ett lä-
rande som ska uppdateras under hela livet. Det livslånga lärandet har blivit ett re-
ellt begrepp som inte bara gäller ny kunskap, utan också social kompetens, stra-
tegiskt tänkande, teoretiskt och praktiskt kunnande och en ständig entreprenörs-
anda. För en del kan dessa krav på ständig utveckling och förnyelse säkert vara
stimulerande, men för andra kan det vara stressande att man ständigt ska fördjupa
och bredda sin kompetens för att på ett eller annat sätt kunna klättra på karriär-
stegen.

Den nya informationstekniken formar annorlunda arbetsmiljöer och kräver ak-
tuella kompetenser i en accelererande takt. Kravet på att ständigt vara tillgänglig
och ge omedelbar respons på meddelanden har ökat markant genom den allestä-
des närvarande mobiltelefonen och den nästan provokativa lilla röda flaggan på
e-postlistan. Kraven på att allt ska ske omedelbart och snabbt kan för många



7

lägga en grund för ett allt hetsigare arbetstempo. Fördelarna av informationstek-
niken ska dock inte förringas. För en del kan den t ex ge möjligheter till ett be-
kvämt distansarbete från hemmet. Detta arbetssätt kan dock lätt medföra att de ti-
digare tidsgränserna mellan arbete och fritid suddas ut och det mesta blir arbete. 
Mediernas alltmer kommersialiserade budskap och i många fall övertydliga
vålds- och sexinslag kan ge normupplösande signaler. Traditionella värderingar
inte bara ifrågasätts, utan nonchaleras ibland utan argument. Gränsen mellan vad
som är rätt och fel kan stundtals bli så otydlig att en del normer ständigt hamnar i
en hopplös gråzon. Relativismen kan ge upphov till att det mesta verkar tillåtet.

I de tre artiklar som utgör denna antologi sätts pedagogens situation i fokus. 
I den första ”Nya lärarroller, samhällsförändringar och skolkultur” samman-
fattas detta projekts litteraturstudie. Den ger en bred bild av en lärares yrkessitua-
tion. Efter en inledande fokusering på läraryrkets intensitet och differentiering
och förklaring av dessa begrepp ges i en historisk belysning en analys av lärarens
samhällsuppdrag. Detta sätts i relation till de samhällsförändringar som skett där
särskilt den ökade informationstätheten, internationaliseringen, mångkulturalis-
men och kraven på ökad miljömedvetenhet diskuteras. Lärarrollens kärna, sam-
hällets och skolans värdegrund, fokuserar bl a de motstridiga moraliska uppfatt-
ningar som florerar i samhället och konsekvenser av dessa. De enskilda skolor-
nas särdrag och därmed den olika utformningen av en lärares yrkesroll tas upp i
avsnittet om skolkultur. Kraven på lärarens professionalism ses i artikeln som ett
medel att utveckla lärarrollen. Artikeln avslutas med en analys av den framtida
lärarrollen både med utgångspunkt i den nya lärarutbildningen och genom de
möjligheter till utveckling som trots allt finns inom skolan. 

Den andra artikeln ”Tio år senare – Lärares syn på yrket i en skola under
förändring” har sin utgångspunkt i en empirisk studie som genom en enkät och
intervjuer kartlägger hur 98 mellanstadielärare, examinerade från tre lärosäten,
förhåller sig till yrket och de förändringar som skett. 

I enkäten ställdes frågor om hur de uppfattar arbetet som lärare i relation till
den utbildning de genomgått. Vilka kunskaper har de haft nytta av och vilka kun-
skaper har de saknat? Är de kvar i yrket eller har de lämnat lärarbanan för annan
yrkesverksamhet. Många är kvar i yrket och finner sig rätt väl tillrätta med sitt
yrkesval. Det är fler män än kvinnor som övergått till annan verksamhet. Av dem
som slutat eller funderar på att sluta framskymtar ofta att lärararbetet inte riktigt
motsvarar deras förväntningar. Att arbeta som lärare innebär inte bara kunskaps-
förmedling utan kanske främst fostrande arbetsuppgifter. Det senare uppskattas
av den majoritet som är kvar i yrket. När lärarna började arbeta saknade man
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främst kunskaper i grupprocesser och hur man skapar goda relationer i klassen.
Det bästa från lärarutbildningen var de erfarenheter man hade med sig från prak-
tiken samt metodik och pedagogikinslagen. 

Utifrån svaren i enkäten valdes 30 lärare ut för en längre intervju. Av intervju-
erna framgår att lärarna är kritiska till att skolan idag inte är likvärdig. Lärarna
vill ha tillbaka en mer centralstyrd skola där resurserna och kunskapsmålen kan
vara likvärdiga i praktiken. I dagens decentraliserade skola klarar inte de lokala
politikerna av detta. Vidare anser lärarna att skolledningen behöver bli mer peda-
gogiska ledare och mindre ekonomer. Lärarna uppfattar att deras främsta uppgift
är att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande via värderingsfo-
stran, uppmuntran, pedagogisk planering samt påverkan. En annan viktig fråga
som togs upp i intervjun var vad det var som fick lärarna att stanna i yrket. Bar-
nen är den viktigaste drivkraften för lärarna. Vidare spelar samarbetet och stödet
från kollegerna en synnerligen väsentlig roll för arbetstrivseln. Lärarna hanterar
sin vardag med god kännedom om hinder, möjligheter och vad det är de saknar.

En viktig förändring som skett under senare år är att förskolan fått en egen lä-
roplan som harmoniserats med grundskolans. I den tredje artikeln ”Förskola och
skola i samverkan – Om generativa förhållningssätt och lärande” diskuteras
bl a de möjligheter som detta ger. Det projekt som genomförs kan beskrivas som
en ålders- och temaintegrerad verksamhet för barn i åldern 3-9 år. Denna ska fun-
gera som förskola, skola och fritidshem. Verksamheten har följts genom observa-
tioner av pedagogernas arbetssätt på två nivåer; planeringsnivå och genomföran-
denivå. 

Processen har huvudsakligen bestått av olika temaarbeten som barnen själva
valt som koncentrerades till tre områden: ”Samhälle-medeltid-riddare”, ”Natur-
djur-växter” och ”Natur-rymden”. Pedagogerna styrde tidsföljden beroende på
vad som t ex hände i det omgivande samhället och i barngruppen. De ansvariga
försökte integrera leken i så stor utsträckning som möjligt i den lärande proces-
sen. De handlingsmönster som framträdde hos pedagogerna, där temaarbetet an-
passades till barnens intressen, erfarenheter och behov benämndes generativt för-
hållningssätt. Barnens handlingsmönster när de arbetade med temainnehållet kal-
lades för generativt lärande. Artikeln diskuterar ingående dessa begrepp.
Avslutningsvis dras slutsatser om de olika personalgruppernas påverkan på va-
randras arbetssätt samt om vikten av att barnen kan påverka innehållet i sitt lä-
rande.

Förhoppningen med denna antologi är att de tre artiklarna ska bidra till kun-
skapsbanken om lärarnas ofta utsatta position, om yrkets intensitet, differentie-
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ring och utvecklingspotential. Jag är också övertygad om att de tre forsknings-
projekten, genom de förslag till förändringar för lärarrollens utformning som
presenteras, har möjlighet att ytterligare ge bränsle till debatten om hur förhål-
landena i förskola och skola i allmänhet och om hur pedagogernas situation i
synnerhet ska kunna förbättras.

Inge Carlström
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1. Nya lärarroller, samhällsförändringar och skolkultur

Inge Carlström & Britt-Louise Wersäll

Kapitlet sätter läraryrkets speciella intensitet och differentiering i fokus. Lärarens
helhetsroll kan ses som en sammansättning av flera nya partiella roller. För att ge
exempel på olika aspekter av lärarens helhetsroll har en större dokument- och lit-
teraturgenomgång genomförts. Som referensram har använts ramfaktorteorins
perspektiv.1 Våra övergripande syften är följande: att analysera några av de ramar
som inverkar på lärarens uppdrag och arbete, att belysa några av de konsekvenser
de får för lärarens praktik, samt att ge några förslag till hur lärarrollen ska kunna
bli en effektiv och harmonisk del i en skola som strävar efter att bli en lärande or-
ganisation. 

I detta kapitel sammanfattas delar av dokument- och litteraturstudien och bely-
ses valda aspekter av läraryrkets intensitet och differentiering. Exempel ges på
hur lärarrollen påverkas av vissa samhällsförändringar, av skolans värdegrund, av
skolkulturen och skolans styrdokument. Därefter analyseras förutsättningar för
läraryrkets professionalism.

Vi avslutar med några tankar om den framtida lärarrollen och hur intensiteten i
lärarens yrke skulle kunna hanteras så att läraren har möjlighet att i sin roll bli
ännu mer kreativ och professionell. 

1.1 Läraryrkets intensitet och differentiering 

Skolan och lärarna styrs formellt av de officiella dokument som benämns skol-
lag, nationell läroplan, kommunal skolplan och lokal arbetsplan. I dessa styrdo-
kument utformas lärarens samhällsuppdrag till innehåll och omfattning. Det är
lärarens och rektorns uppgift att omforma de nationella utbildningsmålen till ge-
nomförbara undervisningsmål2. Utöver detta samhällsuppdrag finns andra yttre
och inre styrfaktorer som avgör hur väl läraren slutligen ska lyckas i sitt uppdrag
och med sitt arbete. 

De yttre faktorerna, ibland kallade ramarna, skapar styrsystemet som ger lära-
ryrket en komplexitet. Denna formas av t ex historiska, ekonomiska, organisato-
riska, fackliga, kulturella, statusskapande och utbildningsinriktade faktorer.
Även den enskilda skolans kultur och tradition påverkar, t ex genom det utveck-
lingsklimat som råder. Sammantaget ger dessa yttre faktorer förutsättningar för
att utöva läraryrket3 .

1 Dahllöf 1967; Lundgren 1972, 1989; Selander
1994; Gustafsson 1999; Carlström 2003a.

2 Hudner 1995.
3 Se t ex Liljequist, 
1999; Arfwedson & Arfwedson, 2002.



11

Lärarens yrke har också ett inre styrsystem, en realitet, som utgörs av den prak-
tiska verkligheten i skolan. Att arbeta i denna verklighet förutsätter social kom-
petens och vilja till samverkan, då lärarrollen kräver kontakter och samarbete
med många vuxna, som politiker, skolledning, administratörer, myndigheter, kol-
leger och föräldrar. Dessutom tillbringar de flesta lärare en stor del av sin dag till-
sammans med ett antal elever för vilka de har ett stort ansvar. Dynamiken i detta
samspel är bl a beroende av hur rektor genomför sin roll som ledare, kollegiets
sammansättning, vilka elever som finns i undervisningsgrupperna och föräldrar-

nas engagemang4. Det är denna praktik som egentligen borde vara utgångspunk-
ten för lärarrollens utformning, men de yttre faktorerna fungerar som en stark
styrning av de möjligheter som läraren har att utöva och utforma sin roll. 

De nationella styrdokumenten, som är en del av det yttre styrsystemet, ger trots
de omfattande krav som ställs på skolpersonalen en ganska stor frihet. Berg5

anger en utvecklingsdimension mellan skolans yttre och inre ramar. Han talar om
skolans frirum, vilket är det utvecklingsutrymme som skolan och skolpersonalen
har för sin verksamhet. I detta sätt att se på skolans möjligheter finns en distink-
tion mellan styrning av skolan och styrning i skolan. Med styrning av skolan
avses de olika inslag av regel-, resultat-, gräns- och målstyrning som skolpoliti-
ken sätter. Styrning i skolan är aktörernas egna möjligheter att i det praktiska ar-
betet själva påverka sin situation.

Det finns olika förändringskrav på lärarna, som t ex att följa utvecklingen av
olika pedagogiska teorier och lärandestrategier för att därigenom skaffa sig en
kompetens som sedan ska kunna anpassas till både nya och gamla juridiska, etis-
ka, sociala, ekonomiska och fackliga realiteter6. Lärarna ska samtidigt ha sunt
förnuft, ämneskunskaper och gärna yrkeserfarenheter samt rätta attityder så att
de kan klara av sin praktik på ett sådant sätt att deras arbete tål kritisk offentlig
granskning. De ska ha intuition och känsla för möjligheter och behov hos sina

4 Brynolf, 2003a.
5 Berg 1981; Berg m fl, 1999.
6 T ex Brynolf, 2003b.
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elever. De ska utbilda en grupp unga människor och ge dem beredskap för fram-
tiden så att dessa elever både kan bli goda samhällsmedborgare och utvecklas till
harmoniska människor. I lärarens samhällsuppdrag7 ingår också kravet på att ak-
tivt medverka i utvecklingen av den egna skolan och dess verksamhet. Med dessa
utgångspunkter vill vi påstå att läraryrket har en intensitet som i jämförelse med
många andra professioner måste betraktas som unik.

Lärarens arbete kan ses som beroende av både ett yttre komplext styrsystem
och ett inre, där de praktiska realiteterna avgör agerande och processer. Lärarens
samhällsuppdrag, som starkt betonas i de nu gällande läroplanernas formulering-
ar8 under rubriken ”Läraren skall”, ställs i många fall mot en praktik där ett age-
rande kräver snabba beslut och pedagogisk skicklighet. De två styrsystemen både
begränsar och stimulerar undervisningsprocessernas genomförande på olika sätt.
Ytterligare faktorer tillkommer i den direkta undervisningssituationen som t ex
den enskilde lärarens faktiska kompetens och personlighet. Det kan gälla lära-
rens ämneskunskaper, ambitioner, sociala kompetens, utvecklingsbenägenhet
och praktiska förmåga att ansvara för elevernas fostran och lärande. Lärare kan
också uppleva sin situation i skolan helt olika och har personliga unika sätt att
reagera. Detta påverkar naturligtvis också hur den enskilde lärarens roll slutligen
utformas och hur intensiteten upplevs. 

Alla lärare har ett samhällsuppdrag som är formulerat i den nationella läropla-
nen. Det förtydligas och anpassas till rådande förhållanden i kommunen och i den
enskilda skolan genom en skolplan respektive en arbetsplan. Dessa styrdokument
ska sättas i relation till lärarens vardagliga situation i en elev- eller barngrupp med
alla de omedelbara problem som måste lösas direkt i en här-och-nu-situation. I
detta sammanhang vill vi benämna dessa olikheter som att lärarrollen är differen-
tierad9. Lärarrollen har således olika differentierad intensitet beroende på i vilken
kommun, vid vilken skola och i vilken verksamhet som läraren befinner sig.

Läraryrkets differentiering och vidgade innehåll leder till en intensifiering en-
ligt Hargreaves10. Han grundar sitt påstående på analyser av arbetsprocessen när
han pekar på hur olika faktorer som de ovan nämnda genom en ökad intensifie-
ring kan leda till att stressen i läraryrket ökar. Resultaten av hans studier visar
också att lärarens yrke med de krav som ställs lider starkt av en tidsbrist som i sin
tur får konsekvenser för hur arbetet genomförs. Tidsbristen gör att läraren t ex får
mindre tid att upprätthålla den egna kunskapsnivån, har svårare att göra en lång-
tidsplanering, sänker kvaliteten i verksamheten, att läraren ägnar för lite tid åt
förberedelser och till och med får mindre tid för avkoppling t ex genom att mat-
pauserna förkortas. Läraren kan ibland ha svårt att avstå från tidigare arbetsupp-

7 Lpo/Lpf 94.
8 Lpo/Lpf 94
9 Wersäll, 2003b.
10 Hargreaves 1998.
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gifter och åtar sig samtidigt nya utan att släppa några av de gamla. Gitlin11 menar
att läraryrkets intensifiering har ökat genom att lärare i sin praktik har begräns-
ningar att ta beslut som är nödvändiga för att utföra yrket och Troman12  påpekar
att läraren känner allt större otillfredsställelse i relationerna med övriga vuxna i
skolan, såsom kolleger, rektorer och föräldrar. Denna intensifiering av läraryrket,
varnar Maltén13 (bearbetning av en modell från Ojanen14), kan leda till att lärare
hamnar i ett slags ekorrhjul med en allt mer ökande stress som i sin tur kan leda
till utbrändhet. 

Läraryrket har sannolikt även tidigare haft en intensitet som både varit positiv
och negativ, där den positiva aspekten inte alltid fått den uppmärksamhet som
den borde ha haft. Den intensifiering, som idag karaktäriserar yrket15, och som
accelererat under senare år har skapat så allvarliga problem, att en del lärare tar
konsekvenserna av detta och lämnar sitt yrke, medan andra känner oro för framti-
den och utvecklingen. Statistik verifierar detta16. Skolans problem har diskuterats
mycket i olika medier. Tidskriften ”Skolvärlden”17 har uppmärksammat att var
femte lärare hoppat av sitt yrke. Som en följd av detta ökar andelen vikarier i
grundskolan. Wessman18 påpekar att det är två viktiga faktorer som ligger bakom
siffrorna, dels att unga lärare skaffar barn och tar ut föräldraledighet och dels att
antalet långtidssjukskrivna ökar. Hur många av dessa reaktioner som egentligen
är flyktreaktioner från yrket är svårt att veta. Med tanke på hur lärarnas situation
beskrivs i t ex de dagliga tidningarna,19 när de måste ta hand om eskalerande våld
och mobbning i skolan samtidigt som risken att få ta emot kränkande behandling
ökar, kan man ana andra orsaker till avhopp än bara meriteringsambitioner. In-
tensiteten är dock differentierad beroende på i vilken praktik som läraren tjänst-
gör.20

Lärarbristen kommer troligen att öka i framtiden genom den stora grupp 40-ta-
lister som går i pension. Enligt en beräkning av Arbetsmarknadsstyrelsen21 kom-
mer nära hälften av landets lärare att pensioneras fram till 2015 och då uppstår en
brist på ca 55 000 lärare jämfört med dagens lärarkår. 

1.2 Läraryrkets intensitet i ett historiskt perspektiv

Den nationella läroplanen22 styr ytterst läraryrkets intensitet. Det skolpolitiskt
fastställda dokumentet är en förordning som alla anställda i skolan ska följa. I
SOU 1992:94 diskuteras bl a olika genomförandenivåer. Den påbjudna läropla-
nen uttrycker klart vad som förväntas av skolans personal under rubrikerna ”Alla
som arbetar i skolan skall” och ”Läraren skall”. Här finns uttryckt det samhälls-
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uppdrag som regering och riksdag givit lärarna och därmed vill att de ska genom-
föra i det praktiska arbetet. Rektors roll framkommer under rubriken ”Rektors
ansvar”, där den förstärks och förtydligas genom den nya läroplanen23. 

Den genomförda läroplanen är den undervisning som faktiskt sker i skolorna.
Hur väl den påbjudna läroplanen genomförs hänger ihop med styrkan i de i inled-
ningen nämnda yttre faktorerna och med inre faktorer, såsom grundläggande vär-
deringar då det gäller bl a i vilken mån didaktiska frågor delas av dem som arbe-
tar på skolorna.

Läraryrkets intensitet kan ses som en utveckling under 1900-talet.24 Från början
var lärarrollens utformning en rent kyrklig angelägenhet.25 I och med folkskole-
stadgan 184226 och den efterföljande samhällsdebatten försökte statliga myndig-
heter att få allt mer att säga till om. Resultaten visade sig bl a i den första under-
visningsplanen från 1919 (U 1919), där fostran skulle ske till dugliga medborga-
re och inte bara till fromma kyrkobesökare.27

Lärare var en yrkesgrupp i samhället som började få makt bland annat genom
att det i samhällsuppdraget ingick att sätta betyg på elevernas kunskaper och
uppförande. Detta låg i många fall till grund för elevernas senare position i sam-
hället och kunde därför få långsiktiga effekter.28

Under 1940-talet debatterades skolans och utbildningens roll i samhällsutveck-
lingen livligt och under detta decennium manifesterades tankarna till den moder-
na skolan genom det gedigna utredningsarbete29 som då pågick.30 Det viktigaste
målet var att sprida god utbildning till fler genom att man på olika sätt försökte
bryta upp den gamla urvalsskolan och skapa en ny utökad allmän skola. Grunden
för ”en skola för alla” lades i dessa utredningar.31 Under den 10-åriga försökspe-
riod som följde förekom en intensiv debatt kring organisationen av högstadiet.32

Realskolans lärarroll var utformad för att undervisa utvalda elever med goda
betyg. Nu ställdes helt andra krav på läraren genom att realskolans motsvarighet i
den nya grundskolan, de tre sista klasserna, skulle omfatta alla elever. Omställ-
ningen var svår för många lärare, då intensiteten i fostransansvaret ökade och det
tog decennier innan den nya lärarrollen var utvecklad och accepterad.33

Mitt i den ibland hetsiga skoldebatten om grundskolans utformning kom 1955
års utbildningsplan, (U 1955). Den kom att uppfattas mer eller mindre som ett
provisorium tills grundskolan var genomförd. Men i denna sista utbildningsplan
fanns en grund för hur lärarrollen sedan utformades i de kommande läroplaner-
na. Här fanns inte bara anvisningar om hur undervisningen praktiskt skulle utfor-
mas i klassrummet, utan också hur läraren skulle uppträda i sin fostrande roll
genom att vara en modell för sina elever. Han eller hon skulle till och med vara
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en vän till vilken eleverna kunde komma med sina bekymmer. Lärarens sociala
ansvar som fostrare av samhällsmedborgare framträdde klart liksom skolans och
lärarnas utökade ansvar för att på olika sätt samverka med hemmen. 

1960-talets styrdokument för skolan, nu benämnda läroplaner34 var ytterst de-
taljrika. De försökte styra allt i skolan och pekpinnar förekom i alla samman-
hang. Arbetet i klassrummet beskrevs noga och den metodiska inriktningen var
mycket tydlig. Undervisningen skulle ske enligt vissa gemensamma grundtankar
för det operativa genomförandet. Förtroendet både för lärarna och lärarutbildarna
måste ha varit ytterst lågt med tanke på hur läroplansskrivarna utformade sina an-
visningar och kommentarer.35 Lärarens utformning av sin yrkesroll bestämdes av
centrala myndigheter. Läraren fick ett allt större ansvar för fostran till demokrati,
och då det gällde mer allmänna värdegrundsfrågor ställdes krav på objektivitet.
Man försökte med organisatoriska medel främja elevinflytandet, t ex genom elev-
råden. Det undervisningsteknologiska sättet att se på lärande var mycket framträ-
dande. Särskilt Lgr 1969 får också anses vara en motsägelsefull produkt genom
att den i progressiv anda bl a försökte överskrida den strikta ämnesinriktningen
genom integrerade studier, men samtidigt förespråkade undervisningsteknologis-
ka modeller.36

De grundläggande utredningarna om Skolans Inre Arbete,37 som aktualiserats
genom bl a att lärarfacken lyft fram lärarnas arbetsmiljö, och ansvarsförhållande-
na mellan Skola, Stat och Kommun38 som genomfördes under 1970-talet gjorde
1980 års läroplan39 helt annorlunda än 1960-talets. Lärarrollen blev i grunden an-
norlunda med bl a starka krav på samarbete, betoning av elevernas fostran till
samhällsmedborgare och att förmedlingspedagogiken ersattes med en annan syn
på lärande där den aktiva människan själv sökte efter kunskap. SIA-rapporten
lade grunden för decentralisering av ansvaret för skolans utveckling.40 Detta tän-
kande resulterade i en inflammerad strid41 som slutade med att kommunerna fick
helt och odelat arbetsgivaransvar för all personal i skolan från och med 1991. Be-
slutet byggde på propositionen ”Ansvaret för skolan”.42

För att kunna genomföra den utveckling av det inre arbetet i skolan, som låg i
de nya arbetsuppgifterna, skulle arbetet organiseras i arbetsenheter och arbetslag.
Kravet på att lärarna skulle samarbeta fick nu en organisatorisk plattform. Lärar-
na blev helt enkelt tvingade att göra kollektiva insatser för att klara av sitt upp-
drag. Maltén43 tolkar t ex dessa utökade uppgifter som en inskränkning i den per-
sonliga friheten. 

1991 tillsatte regeringen en kommitté vars uppgift var att lägga fram förslag till
en ny läroplan. Det skulle nu för första gången i svensk skolhistoria bli möjligt
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att samordna måldokument för samtliga skolformer. Resultatet, ”Skola för bild-
ning”44, som både diskuterar relationen kunskap - lärande ingående och gör en
analys av det klassiska bildningsbegreppet, är ett välskrivet dokument. I de ana-
lyser av denna nya läroplan45 som vi gjort46 konkretiseras lärarens uppgifter som
en sfär för att betona att de olika uppgifterna hänger samman, är beroende av va-
randra och knappast går att särskilja som enskilda företeelser. Det rör sig mer om
en uppgiftsrymd, en slags semantisk sfär, där de olika begreppen pulserar med
olika styrka beroende på den konkreta situationen i klassrummet. 

Lärarens roll är omfattande med ett mycket stort ansvar. Det framgår att rollen
har en bredd i många arbetsuppgifter, t ex att på olika sätt ansvara för elevens lä-
rande i en god miljö, samverka med olika intressenter för elevens bästa och delta
i skolans utveckling. Rollen har också ett djup genom att däri ligger kravet på att
överföra de normer och värderingar som vårt samhälle bygger på, utveckla ele-
ven efter hans eller hennes förutsättningar och behov samt att värdera prestatio-
ner. Sammantaget ger detta ett mycket stort ansvar för att ge eleven beredskap att
bli en god samhällsmedborgare och klara kraven i ett framtida samhälle. Intensi-
teten i lärarrollen blev transparent genom målskrivningarna i Lpo/Lpf 94.

1.3 Samhällsförändringar och en ny mer sammansatt lärarroll

Flera förändringar i samhället har fungerat som yttre ramar för att öka lärarrol-
lens komplexitet. Lärare antas dock anpassa sig till förändringarna på olika sätt
och i olika grad påverka hur dessa omformar dem själva, deras elever och sko-
lan.47 Det finns olika spänningar i postmoderna perspektiv och filosofier, upp-
komna genom bl a internationalisering, mångfald och ny teknik. Denna dynamik
yttrar sig både genom konflikter och genom konstruktiva dialoger i ett ökande
antal möten och sammankomster vilka alltmer karaktäriserar skolans värld. Det
är inte bara möten mellan skolans olika aktörer som är aktuella, utan också
möten mellan olika värderingar i religioner och kulturer som påverkar både inne-
håll och metod i skolans verksamhet. Båda dessa typer av möten kan ge upphov
till en ökad intensitet, som kan skapa problem i en del fall, men vara berikande i
andra.

Diskussioner om begrepp som undervisning, lärande, kunskap och bildning
finns på dagens utbildningspolitiska agenda. Tankar har framkommit att lärandet
måste bli mer transformativt i betydelsen att den som lär sig hela tiden omvandlar
sin referensram, sina åsikter och tolkningar. Lärandet måste också bli mera inter-
aktivt, skapat i möten, där deltagarna tillför något nytt. För det tredje bör lärandet
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bli mer demokratiskt genom att den som lär sig aktivt också har möjlighet att på-
verka sin situation48. Genom modern informations- och kommunikationsteknik
blir detta möjligt. Lärarrollen består inte längre av förmedling av en för-
utbestämd kunskap, utan i många fall karaktäriseras den av en stödjande och
handledande metodik för elevens eget sökande efter kunskap, individuellt eller i
gruppsamarbete49. I samspelet mellan de yttre ramarna, som skiftar genom sam-
hällets förändring och skolans inre arbete måste läraren finna strategier för hur
hon eller han kan forma nya roller och därmed minska intensiteten. 

Vissa samhällsförändringar påverkar lärarrollen generellt både positivt och ne-
gativt, t ex politiska beslut, ny teknik som bl a ger ökad informationstäthet, inter-
nationalisering, mångkulturalism och kännedom om olika miljöproblem. Politis-
ka beslut inverkar via ideologier, filosofier, organisationsmönster, ledarskap,
styrdokument, kontrollmekanismer samt resurstilldelning och resursallokering.
Den ökande internationaliseringen leder till att perspektiven vidgas, att medve-
tande och kunskaper om andra länder och folkslag ökar samt till en utökad för-
ståelse för kulturell mångfald. Även negativa konsekvenser kan förekomma
genom att t ex konflikter, våld och rasism ökar inom vissa grupperingar. 

Låt oss belysa effekterna av ovanstående resonemang genom exempel från
USA och Kanada, där de utbildnings- och skolpolitiska förändringarna enligt
Goodson50 under 1950-70-talet styrdes inifrån skolorna. De lärarkollektiv som ar-
betade i dessa hade ett reellt inflytande. Lärarna hade därmed en professionell
makt. Under 1970-talet passerade enligt Goodson (a.a.) de s k ”secondary
schools” fyra stadier:

1. Utbildningsgrupper formulerade förändringar och intervenerade i skolor 
för att uppfylla krav från intellektuella grupper eller från eleverna.

2. Förändringarna implementerades i praktiken genom nya ämnen eller 
pedagogiska idéer.

3. Policyregler formulerades för att bekräfta förändringarna.

4. Förändringarna blev permanenta.

Dessa faser är vanliga inom social förändring och en intressant fråga är vilka
olika samhällsgrupper som har störst makt och initiativkraft för att driva fram
nya idéer och därmed leda utvecklingen i en kommun och i den enskilda skolan.

Under 1980-90-talet blev externa intressegrupper inom både offentlig och pri-
vat sektor alltmera dominanta, då de strävade efter att utveckla sina egna visioner
för att ge skolan en önskvärd förändringsinriktning. Som vi ytterligare belyser
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nedan sammanföll denna externa period med en tillbakagång i lärarnas profes-
sionalisering även i andra länder än USA. Lärarna förlorade inflytande över ut-
bildningspolitiken, skolan och arbetsförhållandena under dessa decennier. I ett
samhällsperspektiv förefaller det som om lärarna fick driva en ständig kamp mot
stora intressegrupper. Denna kamp fick dock i ett mindre lokalt sammanhang ett
annat utfall genom att s k friskolor fick tillåtelse att etableras.

Även i Sverige har olika organisationer med varierande ideologisk grund fått
möjlighet att starta skolor utanför det kommunala skolväsendet. Damgren51 visar
i en studie att dessa friskolor ökade möjligheten för såväl föräldrar som lärare att
välja bl a alternativa pedagogiska synsätt som underlag för sin undervisning.
Både för skolan som institution, för lärarkåren och för lärarutbildningen har detta
blivit en utmaning52. Genom att dessa skolor skapades blev också lärarrollen än
mer differentierad.

Då den yttre makten ökar, kan den inre minska och få olika intressegrupper att
försöka återta initiativet. Goodson53 jämförde förändringar i de amerikanska sko-
lorna med vad som hände i de kanadensiska under tre decennier. Han fann att
skolsystemen förändrades cykliskt ifråga om yttre (dvs samhällspolitisk) och inre
makt (dvs inom skolan), en variation som var relativt lik de cykler som förekom-
mer inom ekonomin. Vid neddragningar pressas skolans värld på resurser. Såväl
arkivmaterial som muntliga berättelser användes vid studien och resultaten visa-
de att skolförändringarna formulerades av nya påtryckningsgrupper inom för-
valtning, politik, affärsliv och bland nybildade föräldragrupper. Alla dessa påver-
kansgrupper skrev nya regler, försökte etablera nya läroplaner, genomförde ut-
värderingar och kontroller. De grupper som arbetade inom skolan kände sig
attackerade och nedvärderade vilket resulterade i mindre motivation i yrket.

Skolan är ett av flera medel att styra samhället mot minskad segregation soci-
alt, ekonomiskt, kunskapsmässigt och ifråga om levnadsförhållanden. Detta sker
inte automatiskt eller utan problem, då den praktiska skolverkligheten är diffe-
rentierad, där såväl lärare som elever kan tappa både kontroll och självkänsla. Lä-
rarna behöver stöd för att kunna genomföra sitt samhällsuppdrag. Problematiska
realiteter ställer alltså nya krav. Detta är en truism, som ofta upprepas. Att ele-
ver/studenter i en ökande takt blir mer heterogena etniskt, socialt och i övrigt kul-
turellt hänseende gör att bristen på social och kulturell kompetens måste av-
hjälpas genom ännu mer fortbildning. Enligt Nixon & Martin54 måste även mång-
falden bearbetas, så att det sker en social utjämning av olika barns och
ungdomars inlärningsmöjligheter. Materiell fattigdom får således inte automa-
tiskt leda till kunskapsfattigdom, enligt vår tolkning av de båda forskarna. 
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Det finns även ett spänningsförhållande mellan å ena sidan en växande pluralism
och komplexitet och å andra sidan allmänna resurser, vilka naturligtvis på olika
sätt inverkar på arbetsförhållandena i skolan. Hur resurserna allokeras i förhål-
lande till nya mål och uppgifter är emellertid ett eget forskningsområde. Runt
millennieskiftet märktes samma lärarlegitimitetskris i USA som i Sverige55. 
I hela Västeuropa har skolan ökat i antal år och breddats då det gäller social re-
krytering. Det pågår ett paradigmskifte inom den offentliga utbildningen från
elit- till massutbildning. Dagens lärare arbetar med barn och ungdomar som
kommer från mycket olika sociala och kulturella förhållanden. I en pressad inten-
siv praktik kan detta skapa osäkerhet, förvirring och motvilja mot nya planer och
direktiv som kommer uppifrån. Redan i början av 1980-talet kom också de första
tecknen på stress och utbrändhet i skolorna i vissa europeiska länder. Idag är
dessa yttringar presenterade i såväl vetenskapliga artiklar som dagspress. 

Esteve56 betonar också att bristfällig arbetsmiljö i skolan och dåliga psykoso-
ciala villkor inte orsakas bara av de samhällsförändringar som beskrivits ovan,
utan också av krympande resurser i förhållande till ökande behov. Detta märks
särskilt i större städers högre stadier där våld mellan elever förekommer oftare än
på landbygd och mindre orter. En annan viktig förändring är, framhåller Esteve57,
att våldet mot lärare har ökat i England, Israel, Frankrike och Sverige. Oförutsed-
da traumatiska händelser, ibland symtom på samhälleliga brister eller saknade re-
surser ger ofta upphov till motåtgärder. Det är dock tveksamt om enstaka motåt-
gärder har någon effekt på längre sikt.

Ny global informations- och kommunikationsteknik (IKT) är en annan sam-
hällsförändring på gott och ont. Visserligen ökar möjligheterna för eleverna att
söka aktuell kunskap, vilket naturligtvis är positivt, men samtidigt ska man som
lärare vara beredd att handleda och stödja eleverna så att de kan använda den nya
tekniken som ett hjälpmedel i sitt lärande. De flesta lärare har inte kompetens att
klara av den nya situationen. Den antas stressa mer än underlätta arbetet i skolan.
Brist på tid för att sätta sig in i den nya teknikens pedagogiska möjligheter är en
viktig orsak till att både den operativa och pedagogiska IKT-kompetensen saknas
hos många av dagens lärare. För att förbättra situationen har det i Sverige startats
ett kostsamt landsomfattande projekt, Informations Teknologi i Skolan. Effekter-
na av ”IT i S” är omstridda och håller på att utvärderas.58

Den nya tekniken har en förändringspotential och ett flertal kritiska frågor
måste formuleras och besvaras inför det framtida utnyttjandet av denna potential.
Aviram59 ställer tydliga frågor om IKT i relation till utbildning. Varför har så be-
gränsade resultat uppnåtts, trots de stora satsningarna? Vad måste ske för att ut-
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bildningssystemen ska lyckas anpassa sig till IT-revolutionen? Han menar att
flera faktorer har hindrat IKT att bli en positiv förstärkande roll för undervisning-
en. Som exempel på faktorer nämns sådana strukturhinder i organisationen som
sätter ledaren överst, sedan läraren, sedan assistenten och längst ner eleverna.
Hierarkin består av fixerade roller och positioner. Vidare framhålls tidsbrist för
lärarna, lärarnas emotionella och kognitiva anpassningsproblem, deras svårighe-
ter att använda tekniken och att förändra sina undervisningsmetoder. Ytterligare
en faktor är att det finns ett logocentriskt tänkande som är störande för utveck-
lingen. Det innebär att man måste vara på en viss plats vid en viss tid för att lära
sig. Så är det inte längre. Ifråga om att förstå IKT-samhället försiggår redan, en-
ligt Aviram60, en rörelse bort från det linjära, logiska och abstrakta tänkandet till
det associerande och audiovisuellt sensoriska i en multimedial förnimmelse av
reell närhet, trots formellt fysiskt avstånd. Nya typer av intelligenser ersätter i en
framtid vanlig läskunnighet. Som elev får man en mängd nya relationer via nätet,
men dessa kan ibland bli ytliga, temporära och fragmentariska. Lärarens roll blir
här viktig i en ny dimension då han eller hon måste fungera som ett fast inre stöd
och förklara de pedagogiska och socialpsykologiska konsekvenserna av och möj-
ligheterna med en ny kommunikationsform.

Skolans och lärarens miljöfostrande roll, innebär att arbeta för genomgripande
attityd- och beteendeförändringar och att miljörörelsen och miljötekniska företag
arbetar parallellt med skolan i bra miljödidaktiska projekt. Bland globala miljö-
problem (se t ex ”Naturmiljön i siffror”)61 kan nämnas växthuseffekten, att män-
niskan sliter på naturresurserna, att naturen och andra miljöer nersmutsas, att na-
turtillgångar i vissa u-länder exploateras av både u- och i-länder, så att den ekolo-
giska balansen rubbas. Ytterligare miljöproblem är att djurarter dör ut, att
befolkningen dras till storstäders ytterområden, där slum kan uppstå samt att ut-
släpp från industrier, flygplan och bilar förstör luften, som blir ohälsosam. Något
har gjorts för att förbättra, men det mesta återstår. 

1.4 Samhällets och skolans värdegrund är lärarrollens kärna

Bland lärarrollens yttre ramfaktorer finns den värdegrund för skolan som är vald
av politiker i samspel med medborgarna. Den utgör en bas för det kulturarv som
skolan ska överföra till elever och till nya generationer62. Skolan och läraren får
via nationella policydokument direktiv att fostra och utveckla elevernas demo-
kratiska värden genom bl a reflekterande samtal och krav på ställningstaganden.
I realiteten finns enligt många forskare moralisk osäkerhet och ambivalens63. Det
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finns flera värdegrunder att välja bland. På sätt och vis är många ungdomar kul-
turellt friställda genom att de antas sakna en fast kristen värdegrund att stå på,
den 40-talister och äldre förr fick genom skolan och kyrkans söndagsskola64. I
stället måste de ständigt söka efter mening och gemenskap och några finner sva-
ren på sina existentiella frågor i dokusåpornas värld eller i ostasiatiska filosofier
för kropp och själ.

Vilka begrepp är grundläggande och vad innebär dessa? De humanistiska vär-
dena är goda och eftersträvansvärda. Tolerans, generositet och solidaritet med
andra människor är de mest framträdande. Begreppet människosyn borde enligt
Orlenius65 vara det mest centrala i värdegrunden i ett pluralistiskt och individori-
enterat samhälle. Han delar dock in värdena i dels egenvärden, dels värden som
utgörs av instrument för att uppnå något eftersträvansvärt. Människovärdet är ett
egenvärde, medan pengar är ett instrumentellt värde. De övergripande demokra-
tiska värdena är främst frihet, jämlikhet, respekt, ansvar samt vissa skyldigheter
och rättigheter i relationer mellan människor. Värdegrunden är en kollektiv
grundläggande vetskap om gott och ont ifråga om människolivets okränkbarhet,
individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta66. 

Som ovan framhållits påverkar samhällsförändringar värdegrunden. Det kan
ske på flera olika sätt. Invandringen till Sverige har t ex medfört mångkulturalism
och större frihet och tolerans gentemot andra religioner än den kristna. Andra re-
ligioner och kulturer får större plats i skolundervisningen. Detta framgår både av
läroplanen och av timplanerna. Inställningen till olika typer av handikapp är ett
annat exempel där värdegrunden har förändrats på ett positivt sätt genom bland
annat diskussionen om ”En skola för alla”.

Etik innefattar ett brett system av moralsedvänjor och moraliska uppfattningar
inom ett område, medan normer är vägledande regler för handling, förmedlade
till individerna genom socialt tryck från omgivningen. Etiska normer handlar om
moraliska värderingar. Även lärarrollens professionalism ifråga om yrkesetiken
är viktig. Etiken är moralens teori och yrkesetiken är en kodex med specifikatio-
ner av olika moraliska principer som lärarna själva formulerat. Etik och moral
berör även läraren mänskligt utanför yrkesutövandet. Sociala värden såsom
skydd mot skada, respekt för människans integritet, rätten till självbestämmande
och lika behandling eller jämlikhet framstår enligt vår litteraturgenomgång som
viktigast i läraretiken.

Det var först i slutet av 1990-talet som värdegrunds- och moralfrågor på allvar
fördes upp på den skolpolitiska agendan i vårt land genom bl a värdegrundsåret
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199967. I läroplanerna under 1900-talet, vilka uttrycker ideal, har ofta betonats in-
dividens frihet, integritet och självständighet/autonomi. I skolans operativa arbe-
te har märkts att lärares och föräldrars uppfattning om moralproblem och om
skolan som fostrare i moral och normer blivit dystrare genom att skolan anses ha
misslyckats med denna fostran. Det gäller även könsdiskriminering, där t ex
svenska kvinnor med svensk moral kan uppfattas utifrån andra moraliska, kultu-
rella eller religiösa måttstockar, vilket av dessa kan upplevas som kränkande. Å
andra sidan kan kvinnor födda i andra kulturer uppleva kulturkrockar och be-
handlas illa då de vill träda in i en svensk kultur. Kränkande behandlingar av
olika slag har ökat under slutet av 1990-talet enligt empiriska undersökningar
och dessa ställer nya social- och specialpedagogiska krav på lärarna. Lärarna
borde därför i högre grad än tidigare i samspel utveckla såväl sin egen som ele-
vernas och studenternas ”inre etiska kompass”68.

Nya problem i skolverkligheten skapar fler moraliska dilemman i yrkesutövan-
det än tidigare. Carr69 menar att hela läraryrket är ett moraliskt projekt som är
grundat i lärarnas praktiska överväganden och i vishet, såväl då det gäller käns-
lor som förnuft. Skolundervisningen anses av Carr ha ett potentiellt stort mora-
liskt inflytande på elevers attityder, uppfattningar och uppförande och av detta
skäl stiger kraven således på lärarna som samhälleliga etiska stöttepelare. 

Är detta möjligt, eller snarare hur ska detta kunna bli möjligt? Enligt Carr70

finns så många finkorniga och motstridiga generellt etiska eller mer specifikt
moraliska uppfattningar och rörelser att det är svårt att formulera en gemensam,
enhetlig och objektiv etik för lärarprofessionen. En sådan kollektiv etisk yrkes-
kod är ändå önskvärd. Om en bra läraretik ska kunna utvecklas, måste man utgå
inifrån lärarna själva, genom deras egna reflektioner. Etiska normer har sitt ur-
sprung i värden som läraren vill uppnå. Välbefinnande och behov hos elever, kol-
legor och föräldrar är i centrum. Deras rättigheter måste tas tillvara och det gäller
för lärare att vårda dessa, utifrån en altruistisk lärarfilosofi.71

Intensiteten ökar också som Bergem72 påpekar genom att lärarnas etiska kom-
petens granskas kritiskt av staten, föräldrarna och eleverna. Detta beror således
på att lärarnas ansvar för barns och ungdomars mognad nu är mycket större än
förr i tiden, då först kyrkan och sedan även familjen hade ett större inflytande. 

Tidigare forskning har visat att värdegrundsfrågor inte har behandlats tillräck-
ligt genomtänkt och systematiskt, delvis för att nya problem uppkommit i ett
samhälle i snabb förändring och lärarna saknat tidsresurser och möjligheter till
reflektion. Snarare har lärares oreflekterade och subjektiva tyckande liksom lo-
kala traditioner väglett lärarna i praktiken.73 Nya lärare har haft svårt att hantera



23

74 Prencipe & Helwig 2002.

disciplinproblem, konflikter, könsdiskriminering och psykosociala problem.
Vissa värden har saknats i läroplanen, t ex godhet, vänskap, sanning och ärlighet.
Genom Laulumaas intervjuer med några lärarutbildare och lärarstudenter fram-
kom att det var alltför få diskussioner mellan lärare och elever om olika värden.
De som finns (jfr Värdegrundscentrums hemsida) handlar mest om demokrati-
frågor samt mångkulturalism, inte om värden generellt. Såväl strategiska redskap
som välutvecklad kunskap om moral- och normdidaktik och pedagogik förefaller
att saknas. 

Att lärare berättar om sina egna erfarenheter och visar personligt engagemang
betyder mycket för den demokrati- eller moralfostrande rollen, därför att detta
lärarbeteende inger förtroende och tillit hos eleverna. Eleverna måste idealt själ-
va erövra sin goda värdegemenskap. De ska öva i värderingsspel eller -lekar, de
ska diskutera och få en känsla för demokrati och rättvisa. Religiös eller existenti-
ell mognad och goda personliga egenskaper anses, enligt resultatet av en ameri-
kansk undersökning med barn och unga74, höra till familjens eller föräldrarnas
domäner, men denna uppfattning är kontroversiell. 

1.5 Skolkulturen och dess påverkan på lärarrollen 

Värdegrunden ingår i en skolas kultur. Genom att bli medveten om att skolor har
vissa kulturella särdrag kan lärare få redskap för att utveckla skolan såväl som
sina egna lärarroller. Kultur ges en bred betydelse. Den omfattar idéer, normer,
värden, värderingar, vanor, riter, ceremonier, attityder, åsikter, uppfattningar och
kunskaper liksom uttryck för alla dessa genom materiella ting. Skolkulturer har
delvis osynliga regler och vanor som styr tankar, känslor och beteenden bland
personal och elever. Kårandan hos lärarna är en del av denna kultur, liksom yr-
keskoder, etik, relationer, arbetsformer och organisationsmönster. Kulturbegrep-
pet är värdeneutralt, men skolutveckling implicerar en positiv förändring och
skolkulturell utveckling innebär att förändringen går under ytan till djupare lager,
vilka inte alltid är synliga för elever, personal eller forskare. Den måste medve-
tandegöras och det latenta undersökas och analyseras. En skolas kultur, i likhet
med vårt huvudbegrepp intensitet, befinner sig i ett spänningsfält mellan yttre
riktlinjer och påverkan på skolan och den inre skol- och lärarverkligheten.

Skolkultur är mer omfattande än undervisningskultur och lärarkultur. Dessa se-
nare finns som delar av skolkulturen, mer eller mindre integrerade, mer eller
mindre disparata. Lärare inom olika områden och fack utvecklar skilda undervis-
ningskulturer. Lärare finns inom en viss yrkeskultur, som är en del av en viss un-
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dervisningsmiljö. Genom yrkeskulturen får lärare sin identitet. En samarbetande
lärarkultur är idealisk, men inte så vanlig.

I någon mån är skolors organisation och arbetsförhållanden en del av skolkul-
turen, men enbart vissa ”mjuka” aspekter (se kulturdefinitionen ovan). I högre
grad bär vårt lärarrollsprojekt på likheter med det etnologiska kulturperspektiv
som förekommer hos några amerikanska skolkulturforskare75. De menar att en
skola med bra kvalitet skapas inifrån, vilket innebär att en positiv skolkultur kan
byggas upp genom medvetna ansträngningar av dem som finns inom skolan. 

En särskild skolkulturskala har utvecklats av amerikanska forskare76 med hjälp
av strukturerade intervjuer angående realistiska men hypotetiska moraliska di-
lemman i skolan. Avsikten har varit att kartlägga den normativa strukturen. Se-
dermera utvecklades skolkulturskalan vidare och fyra huvudfaktorer kunde ur-
skiljas: existens av positiva normativa förväntningar, elevers relationer till lärarna
och skolan, elevers relationer till varandra samt elevers uppfattningar om de ut-
bildningsmöjligheter som fanns i skolan. En sådan skala skulle kunna utvecklas
ytterligare genom att också fokusera bl a lärares relationer till skolledning, till
andra lärare, till elever och deras föräldrar. 

Bland positiva normativa förväntningar som upptäcktes av de amerikanska
forskarna77 kan nämnas mycket få av följande problem: slagsmål, skolk, stölder,
vandalism, droger och alkohol, grova ord, mobbning och lurendrejeri. Ifråga om
relationer fanns t ex respekt, hjälpsamhet, demokrati och förtroende. Då det gäll-
de utbildningsmöjligheter uttalades bl a möjligheter att lyssna på varandra, att
göra sin stämma hörd, att det fanns empati, eftertänksamhet och optimism. Hur
en sådan positiv skolkultur kan utvecklas inifrån skolan med hjälp av lärare, skol-
ledare, elever och föräldrar är ett viktigt men tidigare försummat forskningsfält
för såväl pedagoger som utbildningssociologer, skolutvecklare, kvalitetsutveck-
lare och samhällsplanerare. En positiv skolkultur är ett nödvändigt stöd för att lä-
rare ska kunna uppfylla alla nya krav och rollförväntningar.

Grosins78 undersökning av svenska skolor bekräftade resultaten från tidigare
forskning då det gällde orsaker till att vissa skolor lyckas bättre med att skapa bra
kulturer med gynnsamma förutsättningar för arbete och lärande än andra. Bland
orsakerna kan nämnas starka målinriktade ledare, lärardemokrati och samarbete i
skolan, samverkan med föräldrarna, positiva relationer, höga förväntningar på
eleverna samt belöningar för bra elevarbeten. Vidare fanns en koncentration till
få undervisningsteman, en flexibel didaktik, tydliga normer samt krav på ordning
och reda.
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Trots samma skolkontexter eller omgivande förutsättningar kan olika jämförbara
skolor variera sociokulturellt ”inombords”. Detta är en viktigt orsak till skolornas
differentiering. Mångfalden inom en enda skola ifråga om etnicitet, normer, vär-
den och värderingar ökar av olika skäl. Hur kan man skapa enhet och enhetlighet
i en sådan skola? Med hjälp av typologier kan skolor karakteriseras av forskare
och lärare. Lärarna kan själva hitta nyanser och nya begrepp för sin skolkultur
och de olika delkulturer som upptäcks. Dialoger och intervjuer kan avslöja laten-
ta mönster enligt Stoll79. En självförbättrande och effektiv skola som rör sig fram-
åt är idealisk menar Hargreaves80. Han utvecklade en modell med två dimensio-
ner: en instrumentell skola, som hade bra social kontroll och uppgiftsorientering
samt en mer idealisk expressiv skola, som inte behövde så mycket kontroll tack
vare att det fanns en sammanhållning genom positiva relationer. Den var avspänd
och alla brydde sig om varandra i en slags ”välfärdsskola”, ”a welfarist school”81.
Dessa skolkulturella typer kan jämföras med dem som förekom i antologin
”Skolkulturer”82. Den första typen betraktas som en tvångsbetonad (mer negativ)
karriärkulturskola, medan den andra benämns en (idealisk) kunskapskulturskola.

Skolkultur kan som nämnts i inledningen även förstås som organisationskultur,
t ex värden och antaganden som finns inbyggda i en skolas sätt att arbeta mot
vissa mål och skapa samarbetsmönster för dessa. Läraren framstår för eleverna
som en representant för organisationskulturen. För invandrare personifierar lära-
ren även det nya landets kultur då det gäller rollförväntningar och vad som krävs
för att lyckas i samhället och i skolan. Skolor kan i detta fall fungera som kultur-
sändare, kulturförmedlare eller kulturomvandlare. Skolor som sändare är vanli-
gast i USA, enligt Horenzyk & Tatar.83

Dessa forskare84 undersökte över 400 lärares attityder till mångkulturalism i 34
skolor, jämfört med hur de såg på integration av invandrare i samhället. Resulta-
ten visade att lärarna var mer toleranta (pluralistiska) gentemot invandrare i sam-
hället än i skolan. I skolan ansåg de att invandrarna skulle assimileras och bli som
andra medborgare. En förklaring var enligt forskarna85 att skolorna var mer mo-
nokulturella och etnocentriska. Lärare och skolor borde bli mer pluralistiska. Att
motverka rasism och intolerans är ytterligare en viktig del i skolutveckling med
målet att bygga eftersträvansvärda skolkulturer. Hur en verkligt mångkulturell
skola kan byggas upp beskrivs av Banks86. Lärare och skoladministratörer måste
ha höga förväntningar på elever från olika kulturer. Kursplanerna bör reflektera
kulturell variation och undervisningsstilarna ska ge alla lika chanser, oberoende
av kulturell hemvist och etnicitet. Samarbete är bättre än konkurrens. Lärarna
måste acceptera att olika grupper har olika dialekter. Böcker och examinations-

79 Stoll 1999.
80 Hargreaves 1998.
81 a.a.
82 Persson 2003.

83 Horenzyk & Tatar 2002.
84 a.a.
85 a.a.
86 Banks 2002.
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former ska också anpassas till elevernas olika förutsättningar.87

Wersäll88 menar att i en skolförbättringskultur vill skolan förnya sig, sätta klara
mål och ge personal och elever goda möjligheter till inflytande och utveckling. I
en skoleffektivitetskultur finns tydliga kriterier för hur skolan kan bli mer effek-
tiv. I en bra undervisningskultur finns väl fungerande relationer mellan lärare och
elever, mellan elever sinsemellan samt mellan lärare sinsemellan. Lärare och ele-
ver lyssnar på varandra och det är lätt att göra sin stämma hörd. Det finns även
empati och optimism hos elever och personal. Samverkan och stöd fungerar mel-
lan alla parter i och utanför skolan. Alla känner ansvar för att alla ska lyckas bra
och ger stöd åt varandra. Lärarna får kontroll över lärandemiljöerna och kan på-
verka hur de utformas.

I en god lärarkultur får lärarna tid att reflektera kring och diskutera pedagogisk
utveckling, de samarbetar i arbetslag, ämneslag och samrådsgrupper med elever-
na. En sådan kultur är idealisk genom att den är så visionär, inriktad på livslångt
lärande, erfarenhetslärande, med pedagogiken och eleven i centrum. Slutligen vill
vi betona att en positiv skolkulturell utveckling är en långsiktig process, i vilken
alla aktörer och nivåer som är involverade måste samarbeta på ett kraftfullt sätt. 

1.6 Läraryrkets professionalism utvecklar lärarrollen 

Professionalismen inbegriper många aspekter av ett yrke eller en profession. Ett
grundantagande är att professionalismen har svårt att växa automatiskt för en lä-
rare med alltmera intensiv yrkespraktik. Den bör medvetet bearbetas för att ut-
vecklas. Vår forskningsgenomgång89 visade att begreppet lärarprofessionalism
inte endast kan definieras som snävare yrkesskicklighet i klassrummet och sko-
lan, utan berör en mängd andra fenomen, såsom status, makt, läraretik, lärarideo-
logi, läraridentitet, kunskaps- och kompetensutveckling. Dessa nämnda fenomen
behandlas nedan som förutsättningar för lärares professionella utveckling och
vissa forskningsluckor lyfts fram. 

Det latinska ordet ”professio” betyder offentlig uppgift eller offentligt anmält
yrke. Professionell innebär i vardagligt tal duktig och kunnig inom det egna
yrket. Professionalism inriktar sig enligt Englund90 på en individs eller yrkes-
grupps interna kvaliteter, dvs. egenskaper och tillägnade förmågor, vilka krävs
för att utöva ett yrke framgångsrikt. Då det förekommer professionalism bland
yrkesutövare har de kontroll över sitt verksamhetsområde. Professionella yrken
är mer specialiserade och krävande än andra91. 
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Att läraryrket i postmodern tid expanderar och fördjupas ifråga om krav och
arbetsuppgifter blir problematiskt om vare sig kompetens eller position hänger
med i samhällsutvecklingen. Lärarprofessionalism och professionalisering är
också problemfyllda om statens och det övriga samhällets ideologier och uttalade
politik inte tillräckligt underlättar för lärarna då de ska sköta sina uppgifter. De-
mokratiska ideologier och politik ska vägleda utan alltför mycket kontroll.

Efter ett förprofessionellt stadium under första hälften av 1900-talet följde ett
relativt autonomt, som innebar att läraren arbetade ensam. 

Fr o m mitten av 1980-talet ställdes krav på större kollegialt samarbete och i
det nuvarande postmoderna stadiet, som just inletts har gränser upplösts, den mo-
raliska osäkerheten ökat, nya nätverk för inlärning har skapats och skolan både
centraliserats och decentraliserats92. Dessa uttalanden gäller Kanada, men kan
jämföras med Sverige. Bland svenska forskare kan särskilt nämnas Carlgren &
Marton93, vilka beskrivit den svenska lärarkårens professionalisering runt 1890-
1950, avprofessionalisering under 1950-1980-talet (ej så autonoma som i Kana-
da) och återprofessionalisering under 1990-talet. 

Redan under 1970-talet formulerade den amerikanske skolsociologen Lortie94,
ett antal påståenden om skolläraren som sades sträva efter en kunskapsbas, ett
gemensamt yrkesspråk, en auktoritet, en autonomi ifråga om arbetsmetoder samt
en egen yrkesetik. Traditionell kunskap och kunskapens villkor har på senare tid
ifrågasatts. Olika postmoderna s k diskurser (texter, bilder, tal och ljud) visar hur
allt splittras upp i fragment utan sammanhang. En extrem relativism har inträtt,
fylld med motsägelser, ambivalenser och t o m kaos. Samhällskontexten för lä-
rarrollen har glömts bort, särskilt de politiska, sociala och etiska samhällsföränd-
ringarna, enligt Bottery & Wright95. De menar att lärare skulle kunna arbeta mer
tillsammans med utbildningspolitiker. De skulle även kunna utveckla strategier
för att kommunicera bättre för att förstå och diskutera vad styrdokumenten inne-
bär. Lärares erfarenheter på skolgolvet måste lyftas fram mycket mera96. 

Lärarnas identitet har att göra med socialpsykologiska och psykologiska fakto-
rer. Identiteten bör idealt vara trygg. Lärare ska känna sig själva och tro på sig
själva, kunna lyssna och ta emot hjälp. Lärare ska kunna skilja mellan privatliv
och yrkesliv, mellan egna och andras problem samt kunna utskilja vad som är den
egna uppgiften. En trygg identitet förutsätter en personlig mognad och ofta, men
inte alltid, kommer en sådan med åren97. Unga lärare vill känna säkerhet då de
undervisar. De vill ha en s k undervisningspraktisk handlingskompetens. Men en
sådan kompetens växer oftast fram genom direkt kontakt med verkligheten98. Det
finns även forskning om relationsutveckling och inflytande, t ex om elevdemo-

92 Hargreaves & Fullan 2000.
93 Carlgren & Marton  2000.
94 Lortie 1975.
95 Bottery & Wright 2000.
96 a.a.
97 Normell 2002.
98 Linnér & Westerberg 2001.
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krati, om relationer mellan lärare och föräldrar och mellan lärare och elever, men
denna forskning behandlas inte i detta sammanhang.

Teoretiska kunskaper och erfarenheter är basen för all utveckling. Lärarverk-
lighetens komplexitet kan endast komma i ljuset om de erfarna lärarnas praktiska
kunskaper lyfts fram. I holländska empiriska studier visade det sig svårt för lärar-
na att definiera olika problem i vardagen. Det krävdes reflektion, en slags ”dialog
med situationen” för lärare vid olika tillfällen och i olika situationer99. Inte bara
kunskaper utan också uppfattningar bör inkluderas liksom experters och lärar-
gruppers kunskaper och generella utbildningsteorier och principer. Men att inte-
grera den praktiska kunskapen med den formella är en komplicerad process.
Grunden är intuitiva idéer i vardagen och rutinerna, därpå läggs tankescheman
eller mönster och utifrån dessa formas abstraktioner till formell kunskap (be-
grepp, teorier). Insikten i vardags- eller förtrogenhetskunskapen är bristfällig, en-
ligt Verloop et al100. Det borde därför vara viktigt att prioritera denna typ av empi-
risk forskning.

Vilket innehåll som ska finnas i kunskaps- och kompetensutvecklingen be-
handlas alltför sällan. Begränsad tid och svaga resurser skapar för lärare ett
behov av vägning, prioritering och bortsortering av det som inte verkar angelä-
get. Det finns en gräns för vad lärare orkar och kan genomföra. Den professio-
nella tillväxten eller progressionen av denna är i realiteten naturlig bara för vissa
lärare, trots att den är ett uttalat officiellt ideal. Om även ett ständigt framåtskri-
dande är ett ideal, måste förutsättningarna för att skapa en kultur för lärares pro-
fessionella växande undersökas. Martin & Kragler101 fann i sin litteraturgenom-
gång av anglosaxisk forskning om kompetensutveckling fr o m 1970 vissa
grundteman: en studentcentrerad kollaborativ inlärningsmodell (vi lär tillsam-
mans), lärare som reflekterande beslutsfattare och som samarbetspartners. Tid,
stöd och påverkan på den egna professionen ansågs som viktigast för att utveckla
dessa grundteman. 

1.7 Den framtida lärarrollen enligt den nya lärarutbildningen

Lärarutbildningen är ett viktigt styrmedel för statsmakterna då det gäller att
forma utbildningen i den svenska skolan. Kritik förekom tidigt att lärarutbild-
ningen inte gav den blivande läraren möjligheter att i sin utbildning möta samma
eller likartade problem som han eller hon senare skulle möta i skolverkligheten.
Det rådde inkongruens mellan de båda skolformerna. I vår innehållsanalys102 av
den nuvarande obligatoriska skolans och den nya lärarutbildningens styrdoku-

99 Verloop et al., 2001.
100 a.a.
101 Martin & Kragler 1999.
102 Carlström 2003b.
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ment103 framkom att det idag råder kongruens mellan de båda måldokumenten.
Detta innebär att en rätt genomförd lärarutbildning ger förutsättningar för lärar-
studenten att erhålla en god innehållslig grund för det framtida yrket. Konse-
kvensen blir ju inte automatiskt att lärarutbildningen verkligen blir en bra yrkes-
utbildning enbart för att styrdokumenten harmoniserar. Det enskilda universitetet
eller den enskilda högskolan utformar sin egen utbildningsplan, ämnena och äm-
nesområdena utformar sina kursplaner, som kvalitetsgranskas av den beslutande
nämnden för lärarutbildningen. Kurserna kommer sedan att genomföras av ett
antal lärare som med sin erfarenhet och kompetens tolkar utbildningsplan och
kursplaner. Genom styrdokumenten finns dock förutsättningar för att skapa en
väl fungerande yrkesutbildning. Statsmakterna har kontroll över att utbildningen
stämmer med intentionerna genom de nationella utvärderingar som ska genom-
föras kontinuerligt.

Lärarutbildningen har ofta utsatts för kritik från pedagoger. Den borde vara
som en spjutspets mot framtiden, men enligt t ex Arfwedson & Arfwedson104 är
inte förhållandet sådant, utan lärarutbildningen har haft en konservativ anda och
inriktning. Isberg105 menar att forskning kring lärarutbildningen visar att den inte
motsvarar de krav som skolorna ute i verksamheten ställer. Han menar att lärar-
studenterna kommer till utbildningen med en föreställning om att lärandet går till
såsom de själva har erfarenhet av och detta diskuteras inte tillräckligt i utbild-
ningen. Carlgren & Marton106 kritiserar lärarutbildningen för att den inriktas mot
teoretiska studier, i första hand pedagogik och psykologi, tillsammans med en fo-
kusering på hur man ska undervisa. De vill istället utveckla lärarens professio-
nella sida med en koncentration på vad en lärare ska åstadkomma med sin under-
visning.

I den pedagogiska diskussionen har lärandet och hur det sker satts i centrum.
Vygotskijs pedagogiska tänkande107 var utgångspunkt för debatten om lärandet,
där det sociokulturella perspektivet framstod som ett klart alternativ till tidigare.
Diskussionen leddes främst av Carlgren108 och Säljö109. Synsättet att en individs
lärande var bestämt av utveckling ersattes med att lärande kan befrämja utveck-
ling. Med utgångspunkt i den forskning om lärande som alltmer gjorde sig gäl-
lande aktualiserades olika aktivitetspedagogiska modeller med metodiska konse-
kvenser för hur arbetsformer och arbetssätt skulle formas. Krav på nya arbetsfor-
mer kom där lärarens ansvar för studenternas inlärning ersattes med studenternas
ansvar för sitt eget lärande. Läraren fick ett ledaransvar och studenten ett läran-
deansvar. Problembaserat lärande (PBL)110 bygger på Kolbs111 modell, som är ett
exempel på hur pedagogiska modeller för aktivt lärande kan utformas. Lärande-

103 Lpo 94 och Prop. 1999/2000:135.
104 Arfwedson & Arfwedson 2002.
105 Isberg 1996.
106 Carlgren & Marton 2000.
107 T ex Lindquist 1999.

108 Carlgren 1999.
109 Säljö 2000.
110 T ex Kjellgren, m fl, 1993 och

Egidius, 1999.
111 Kolb 1984.
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processen börjar i detta fall med konkreta erfarenheter, gärna med en start i prak-
tiska upplevelser, och fortsätter med reflektioner kring vad man upplevt. Proces-
sen går så vidare över ett abstrakt tänkande till aktivt experimenterande. Lärar-
rollen fick en alltmer handledande och stödjande karaktär i individens strävan att
tillägna sig ny kunskap112. De studerande i lärarutbildningarna fick också arbeta
betydligt mer självständigt än tidigare, dvs utan lärare, och söka sin egen kun-
skap113. Då lärarutbildningen blivit allt mer didaktiskt forskningsmedveten har
mycket av ovanstående syn på lärandet fått genomslagskraft i den nya lärarutbild-
ningen.

Carlström114 sammanfattar att genom resultatet av utredningar och pro-
positioner115, utvärderingar116, kritik från olika grupper (se ovan) och synen på lä-
randet (se ovan) fick den nya lärarutbildningen en helt annan struktur och organi-
sation än tidigare. Den innebar bl a stor valfrihet för lärarstudenten då det gäller
kurser och dess innehåll. Utöver det obligatoriska och för alla lärarutbildningar
gemensamma allmänna utbildningsområdet finns det stora möjligheter att forma
den egna yrkesutbildningens kompetensprofil genom inriktningarna och specia-
liseringarna. Den nya lärarutbildningen kommer både att ge en yrkesutbildning
och en grundläggande behörighet för tillträde till forskarutbildning. Detta gör att
kravet på att utbildningarna ska vila på vetenskaplig grund är mycket tydligt utta-
lat i propositionen. Mötet mellan lärarutbildningens teoretiska del och den verk-
samhetsförlagda delen (praktiken) är väsentligt och propositionen117 framhåller
att utbildningens teoristudier ska ha sin utgångspunkt i den verksamhet som
finns i skolorna samtidigt som den ska vara väl förankrad i utbildningsveten-
skaplig praxisnära forskning. Liksom i läroplanen för den obligatoriska skolan118

betonas värdegrundaspekten. 
I detta sammanhang påpekas det särskilt att jämställdhets-, integrations- och

mångfaldsfrågorna ska tas upp i samtliga utbildningsområden. Detta manifeste-
ras också tydligt genom propositionen ”Den öppna högskolan”119.

1.8 Utveckling av nya lärarroller

I inledningen gav vi en bild av läraryrkets alltmer ökande intensitet beroende på
de faktorer som både det yttre styrsystemets komplexitet och det inre styrsyste-
mets realitet ger. Läraryrkets differentierade intensitet beror på var läraren tjänst-
gör. Läraryrkets accelererande intensitet medför att allt fler lärare blir lång-
tidssjukskrivna eller hoppar av sitt arbete. Enligt Skolverket120 är det inte bara de
lärare som varit med länge som blir trötta eller slitna. Ökningen är störst i den

112 T ex Lauvås & Handal 1993 och
Carlström Hagman 1996.

113 Gerrevall 1992.
114 Carlström 2003b.
115 T ex SOU 1952:33; 

Prop. 1967:4; Prop. 1975:24;
Prop. 1984/85:122.

116 T ex Gran, 1995; 
UHÄ, 1992; Hög-
skoleverket, 1996.

117 Prop. 1999/2000:135.
118 Lpo 94.
119 2001/02:15.
120 Skolverket 2003.
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allra yngsta gruppen. Enligt den gjorda studien är det många unga lärare som har
en dålig beredskap för skolverkligheten där de får ta itu med mobbning, våld och
kränkande behandling. För att man ska komma tillrätta med de problem som
visar sig i den svenska skolan finns en hel del att göra både för att omedelbart åt-
gärda problem, t ex mentorskap för nyexaminerade och nyanställda121 och för att
arbeta långsiktigt i förebyggande syfte. Med utgångspunkt i litteraturgenom-
gången presenteras i det följande några förslag och diskussionspunkter. 

Utgår man från skolans styrdokument ur ett historiskt perspektiv blir den över-
gripande frågan hur den påbjudna läroplanen/lärarrollen ska bli så identisk som
möjlig med den genomförda. Medvetenheten om den historiska utvecklingen är
nödvändig för att man ska få djupare insikt om situationen i dagens skola och lä-
rarnas roll i denna.

Bland de nya förändringar som påverkat skolan och lärarna genom samhällets
utveckling anser vi att de viktigaste är: diskussionerna kring värdegrunden med
bl a den ökade invandringen som medför en ökad kulturell mångfald, vidare ny
informations- och kommunikationsteknik (IKT) med nya internationella elektro-
niska nätverk (Internet), ny syn på skolan som organisation, en ökande interna-
tionalisering, miljöförändringar och miljöpolitiska beslut samt nya skolpolitiska
förordningar och riktlinjer. Dessa förändringar är var för sig komplexa och kräver
ansträngningar utöver det vardagliga arbetet för att komma tillrätta med. Låt oss i
vår fortsatta diskussion välja de tre första som exempel och ge förslag angående
hur läraryrkets intensitet skulle kunna reduceras. 

Värdegrundens kärna är en grundläggande vetskap om vad som är gott och ont
då det gäller människans okränkbarhet, rätten till frihet och integritet, lika värde
eller jämlikhet, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med de svaga och ut-
satta. Värdegrunden måste fastare byggas in i olika ämnen och hos alla elever, ef-
tersom lärare har en dyster bild av moralproblem i dagens skola. För detta krävs
att lärarna får mer kunskap om etik och moral, dvs att lärares yrkesetiska kod ut-
vecklas tillsammans med andra grupper i samhället och i dialoger och reflektio-
ner med kolleger och elever. Dessutom måste nya pedagogiska former för samar-
bete och samverkan mellan olika aktörer och grupper i skolan utarbetas med ut-
gångspunkt i den praktiska situationen. Enligt vår uppfattning borde också
forskare samarbeta i utvecklingsprojekt mera med lärare, elever, föräldrar och
andra grupper i samhället för att skapa en mer dynamisk pluralistisk värde-
grundspolicy. Ansatsen bör vara av aktionsforskande karaktär122. 

Hur ska de krav som ställs på lärarna kunna uppfyllas? Lärarna måste ges till-
fälle att kunna medvetandegöra och därefter analysera de dagliga etiska konflik-

121 Fransson &  Morberg 2001.
122 Se t ex Schön, 1983; McNiff, 2000; 

Friedman, 2001.
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ter som finns. Lärarna måste stödjas i sitt sökande efter kunskaper och insikter så
att de bättre kan klara etisk problemlösning och andra socialpedagogiska uppgif-
ter.

En del av de förändringar som den nya tekniken (IKT) åstadkommit kan ses
som positiva eller negativa beroende på perspektiv. Ur ett kort perspektiv kan den
enskilde läraren känna främlingskap, rädsla och otillräcklighet för en mängd di-
daktiska problem, men ur ett litet längre perspektiv kan en ny teknik bli en stimu-
lans för den pedagogiska utvecklingen i skolorna. Bromley123, ställer t ex viktiga
frågor om hur tekniken ska formas, hur och vad den ska användas till. 

Vi anser att hur lärarna använder IKT måste bygga på en mer medveten ideolo-
gi och en mer selektiv användning i enlighet med de värden som formulerats i
ideologin. Skolor och lärare måste bättre anpassa praktiken till det nya IKT-hjälp-
medlet genom att bättre förstå de annorlunda förutsättningar som den nya tekni-
ken skapat. Lärares förändrade inre arbete med IKT måste således, enligt vår
analys, styras av nya kognitiva, pedagogiska, sociala och värdemässiga insikter,
inte endast av informations- och kommunikationsteknisk kompetensutveckling.
Lärandet bör bli mer kollaborativt genom att kunskaper och intressen kan sökas
mer aktivt och vara till större nytta för fler elever. De kan t ex konstruera sin egen
kunskapsrymd, bli mer jämlika och i en framtid skapa bättre levnadsvillkor. Sko-
lor blir på grund av IKT bara en av flera typer av tydliga lärandemiljöer och ele-
ver får multipla läranderelationer till andra än lärare. Läraren behövs ändå som
stöd och vägledare. I den nya lärarrollen måste rymmas mer tid för reflektion om
och utveckling av IKT för sådana bredare pedagogiska och samhälleliga syften.
Annars blir den IKT-potential som skapats inte utnyttjad på det sätt som skulle
passa skolan bäst. IKT skulle, enligt vår uppfattning, liksom andra medier kunna
användas mer aktivt för att styra utbildningen mot önskvärda mål. Den viktigaste
forskningsfrågan är enligt vår uppfattning vilka sociala processer som påverkar
IKT:s samband med kunskapsutveckling och makt/inflytande i samhället för
skola, lärare och elever.

Skolforskare har i olika sammanhang diskuterat den del av lärarnas samhälls-
uppdrag som innebär ansvar för den egna skolans utveckling. Så har t ex Blos-
sing124 påpekat att för lärarna i skolan, liksom i det övriga yrkeslivet, är det önsk-
värt att alla medarbetare tar ett ökat ansvar för den egna arbetsinsatsen. För att
klara detta förväntas bl a att alla ska delta i kompetenshöjande åtgärder. 

Alla initiativ och åtgärder kan dock inte lämnas åt skolpersonal och elever,
men på denna nivå kan det skapas något som Tiller125 kallar för den tänkande sko-
lan. Detta begrepp myntades redan i början av 1980-talet i England. Reflektio-

123 Bromley 2001.
124 Blossing 2000.
125 Tiller 1997.
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nerna startar kring att den egna skolans behov och möjligheter börjar på gräsrots-
nivå. Det måste finnas en viss frihet att utforma den egna lokala profilen, produ-
cera en egen utbildning utifrån medvetna kvalitetskrav. Det är inte externa kon-
sulter som ska styra, utan elever, föräldrar och lärare i samverkan utifrån den
egna skolans erfarenheter. Det gäller inte heller att bara dokumentera vad man
önskar genomföra i en skol- eller arbetsplan, utan konkreta handlingsplaner
måste göras upp.

Samarbete och samverkan samt utbyte av erfarenheter måste vara väsentliga i
framtidens skola. Inom skolan måste den inre organisationen med arbetslag
och/eller arbetsenheter prioriteras och stora ansträngningar göras så att dessa fora
fungerar. Det gäller att skapa arenor för dialoger så att lärarna i samverkan kan
lösa de problem som finns och samtidigt skapa en gemensam värdegrund som
underlättar samarbete och över huvud taget gör det möjligt. Vidare bör man
bygga ut effektiva kommunikationsvägar till andra skolor både inom och utanför
en kommuns gränser för att skapa lärande gemenskaper. Samma målsättning bör
finnas mellan ett universitet eller en högskola och en kommun eller enskilda sko-
lor så att skolforskningen, den praxisnära forskningen, kan leda till ömsesidig
nytta.126

Andersson & Carlström127 framhåller vikten av att skolan ska bli en lärande or-
ganisation. Den lärande organisationen kan definieras på olika sätt, men med
samma kärninnehåll. 

En lärande organisation förnyar kontinuerligt sin kunskapsbas, vilket sker i samverkan
mellan den enskilde individen och organisationen och hänsyn tas till de existerande fö-
reställningarna. Syftet är att anpassa organisationen till de yttre villkoren, 'omvärlden',
och att öka organisationens förmåga att lösa problem.128

Som framgår av definitionen är det centrala vid kompetensutveckling för lärande
organisationer att ta stor hänsyn till medarbetarna i organisationen, utgå från de
behov som finns och i dialog göra organisationen slagkraftig gentemot omvärl-
den. Hela organisationen blir lärande och kan bättre lösa de problem som uppstår
och med större effektivitet129. Genom samverkan med ett universitet eller en hög-
skola kan processen underlättas och få högre kvalitet. Verksamheten i skolorna
behöver stöd för att se nya möjligheter och få ny kunskap in i verksamheten.
Stringer130 använder begreppet ”facilitators” (eng för underlättande faktorer),
vilka stödjer eller leder utvecklingen av en verksamhet. Universitet och högsko-
lor bör ta det ansvar som beskrivs som ”den tredje uppgiften”131 , vilken innebär
ett utökat och aktivt engagemang i utvecklingen av den region som universitetet
eller högskolan är beläget/n i. De har stora möjligheter att bli ”facilitators” för ut-

126 Carlgren m fl 2003; Fransson &
Lundgren 2003.

127 Andersson & Carlström 2002.
128 Brulin & Nilsson 1997, s 95.

129 Senge 1994.
130 Stringer 1999.
131 SFS 1996:1392.
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veckling både inom en kommuns organisation och förvaltning och vid den en-
skilda skolan.

Ett försök att finna en modell för en typ av verksamhetsutveckling som kan
tillämpas inom skolan, där högskola och kommun samverkar, har gjorts i ett
skolprojekt, ”Sölvesborgsprojektet”132.
I modellen arbetar man på tre olika arenor. På den första, praktikarenan, utgår

man från de enskilda medarbetarnas kunskap och syn på organisationen för att
kartlägga den situation som råder och de behov som finns. Resultaten diskuteras
med samtliga medarbetare som hjälper till med analyser av tillståndet i verksam-
heten. På den andra, reflexionsarenan, finns möjlighet att fundera och diskutera
situationen samtidigt som behovet av ny kunskap tillfredsställs och olika utveck-
lingsmöjligheter övervägs och planläggs. Det är viktigt att lärarna ges tid till di-
daktiska reflexioner kring sin praktiska situation. Angeläget på denna arena är
också att adekvat kompetensutveckling sker med utgångspunkt i de behov som
finns och inom tillgängliga ramar. Utvecklandet av dialogen i det pedagogiska
samtalet mellan de aktörer som finns mitt i verksamheten skulle genom detta för-
faringssätt bli en motor med hög kapacitet. På den tredje arenan, utveck-
lingsarenan, genomförs och utvärderas det eller de projekt som diskuterats fram
och som bygger på det behov som finns. 

Modellen kan vara ett exempel på hur både högskola och kommun kan vinna
på ett samarbete. Modellen har använts och utvärderats för lokal skolutveckling
och har också blivit en väsentlig del vid kompetensutveckling för lärare i den be-
rörda kommunen133. 

Lärares professionalism betyder att lärarna har hög status, en viss makt utan att
för den skull vara auktoritär, att läraretiken är väl utvecklad, att lärarens identitet
är tydlig och ger trygghet, att läraren har traditionella kunskaper och utvecklar
nya kompetenser i takt med alla nya krav som uppkommer. Utveckling av lärar-
nas professionalism är en viktig del av hela skolans utveckling. Med utgångs-
punkt i våra litteraturanalyser formuleras en egen syntes med några förutsätt-
ningar för en sådan professionalisering. Denna skulle innebära att lärarna verkli-
gen ska få möjlighet att ta kontrollen över sitt yrke. Som ett led i detta bör lärarna
få forma sina egna ideologier i ett ökande politisk deltagande. De borde vidare
ges möjlighet att utveckla och formulera sin etiska yrkeskod, en kod som täcker
aktuella realistiska skolsituationer. Lärarna borde ges reell frihet och autonomi
och få påverka ramarna för sina nya yrkesroller. Med sin erfarenhet av den prak-
tiska verkligheten bör de få chans att skapa ”den goda skolan” i den sociala kon-
text som de befinner sig i.

132 Andersson & Carlström 2002.
133 Andersson & Carlström 2003.
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Den nya lärarutbildningen antas på ett bättre sätt, med t ex sin betydligt större fri-
het än tidigare då det gäller val av kurser, kunna tillfredsställa samhällets kun-
skaps- och yrkeskrav på läraren. Likaså ger den möjlighet till aktuell kompetens-
utveckling av aktiva lärare. Dessa organisatoriska nyheter lägger en grund för att
all lärarutbildning ska vara följsam mot samhällets utveckling. En öppen dialog
mellan samhället, studenterna och de högre lärosätena samt kvalificerade offent-
liga utvärderingar är nödvändiga hjälpmedel i de förnyelseprocesser som lärarut-
bildningen ständigt måste genomgå.

Ovan har dragits några slutsatser av litteraturgenomgången. Som en röd tråd
genom avsnitten finns läraryrkets särskilda intensitet som i många fall gör det
unikt. Intensiteten i ett arbete kan ha sin tjusning och det har läraryrket. De nega-
tiva konsekvenserna av en utökad intensitet måste dock reduceras så att den ut-
brände lärarens ekorrhjul har en möjlighet att stanna. Att genomföra några av
våra förslag skulle kunna utveckla verksamheten och underlätta. Utbrändhet har
flera orsaker. Som arbetstagare måste man prioritera, sätta gränser och finna sin
rytm, men detta förefaller svårt idag med tanke på lärares pålagda uppgifter. En
förhoppning är att artikeln kan ge växtkraft åt skolors, lärares, elevers och föräld-
rars visioner om en ännu mer välutvecklad skola som kan ge alla en god fram-
tidsberedskap i kunskapssamhället.
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2. Tio år senare - Lärares syn på yrket i en skola under
förändring

Agneta Hult, Anders Olofsson & Karin Rönnerman

Under 1990-talet har skolan och läraryrket genomgått omfattande förändringar. I
en artikel poängterar Ulf P. Lundgren1 att det inte handlar om en stor reform utan
snarare en hel svärm av reformer. Under 1990-talet har vi:

• Ändrat den politiska styrningen och ansvaret över skolan.
• Ändrat läroplaner och kursplaner mot en tydlig mål- och resultatstyrning.
• Ändrat betygssystem från ett relativt till ett absolut betygssystem.
• Byggt ut gymnasieskolan till en treårig skola.
• Ändrat gymnasieskolans struktur mot bredare ingångar, program- och kurs-

uppbyggnad.
• Infört ett fristående skolsystem
• Infört en omfattande satsning på vuxenutbildning genom kunskapslyftet.
• Fört in barnomsorg och skolbarnsomsorg i skolsektorn.
• Infört en ny skolform – förskoleklass.
• Anpassat grundskolans läroplan till förskoleklass och skolbarnsomsorg.
• Infört en läroplan för förskolan.
• Byggt ut högskoleväsendet. Tre nya universitet har inrättats.
• Ändrat lärarutbildningen.
• Haft en omfattande satsning på utbyggnad av IT och kompetensutveckling.
• Ändrat löneavtalens inriktning och längd. 

För den enskilde läraren har dessa reformer varit kännbara på en mängd olika
plan inte minst därför att de också kombinerats med kraftiga nedskärningar av re-
surser till skolan. Många lärare har lämnat yrket och sjukskrivningstalen har ökat
stort. Man kan därför fråga sig hur lärare hanterar dessa förändringar och hur
man resonerar kring att stanna kvar i yrket eller sluta. Inte alla, men många av de
ovanstående förändringarna har berört mellanstadielärarna, den grupp som är ak-
tuell i föreliggande kapitel.

Denna studie tar sin utgångspunkt i hur en grupp mellanstadielärare förhåller
sig till de förändringar som skett under deras tio första år som lärare; yrkesår som
sammanfaller med kanske de mest omfattande reformerna i svensk utbildnings-
historia, 1990-talet. De lärare som kommer till tals i denna presentation utbild-
ades till mellanstadielärare och examinerades 1989 vid tre olika orter i Sverige,

1 Lundgren 2002, s 240.
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Umeå, Härnösand och Göteborg. Enkäter har distribuerats till samtliga och ett
urval av dem har intervjuats.

Enkäterna distribuerades under våren 2001 till totalt 98 lärare2. Frågorna be-
handlade lärarnas syn på läraryrket och utbildningen, hur yrket förändrats, deras
motivation för att arbeta som lärare samt i förekommande fall motiv för att sluta.
Efter två påminnelser var svarsfrekvensen 70 procent3.

Intervjuerna genomfördes under våren 2002 med ett urval av 10 personer från
vardera utbildningsorten. Vid urvalet var vår strävan att få med såväl lärare med
olika inställning till läraryrket, som de personer som slutat som lärare samt de
som under en period slutat men återvänt4. 

Intervjufrågorna fokuserade tre områden; uppfattningar om läraryrket, om mo-
tivation och drivkraft att arbeta som lärare/att lämna läraryrket samt om skolans
styrning och ledning. Intervjuerna genomfördes med bandspelare via telefon och
tog 30-45 minuter. 

Intervjuerna analyserades med utgångspunkt i de tre fokuserade områdena och in-
riktades mot att identifiera vilka olika uppfattningar som fanns representerade i lä-
rargruppen inom vartdera området. 

Lärarna i vårt urval har under sina tio första år som lärare upplevt skolans stora
förändringar. Detta var också en period då många lärare valde att sluta eller blev
sjukskrivna under kortare eller längre tid. En undersökning som SCB gjorde på
uppdrag av Skolvärlden5 visar att 22 procent av alla som var lärarutbildade 1999
hade hoppat av läraryrket, av de manliga mellanstadielärarna var det nästan var
fjärde som hade lämnat yrket. När det gäller lärarnas sjukskrivningar så redovisar
Lärarförbundets ordförande i en debattartikel6 ny statistik som visar att drygt åtta
procent av alla förbundets kommunalt anställda medlemmar varit sjukskrivna
mer än 28 dagar den 1 november 2001.

Många studier om läraryrket har fokuserat det problematiska första året för ny-
utexaminerade lärare7. Vårt intresse har istället varit att fokusera skärningspunk-
ten mellan läraryrkets förändrade ramar, betingelser och möjligheter och lärarnas
egen strävan i denna föränderlighet. Genom att ta del av dessa lärares erfarenhe-
ter av de tio första åren i yrket blir det möjligt att lyfta fram hur lärarna själva ser
på yrkets villkor. Fokus för vårt intresse i denna studie har varit att försöka finna
kännetecken för läraryrket liksom för läraren som kan antas främja respektive
försvåra utsikterna att trivas och finna sig till rätta i läraryrket. 

I detta kapitel har vi valt att varva tidigare forskning kring läraryrket och sko-
lan med resultat från enkät- och intervjustudien. Redovisningen startar i ett mer
övergripande perspektiv, med skolans och yrkets förändrade ramar och styrning

2 Antalet lärare som utexaminerades i Göteborg var 38, i
Umeå 31 och i Härnösand 29.

3 Svarsfrekvensen för Göteborg var 27 (71%), för Umeå
22 (71%) och för Härnösand 20 (69%).

4 Urvalskategorierna var: 
Arbetar som lärare och  har inte funderat på att sluta,
Arbetar som lärare  och har funderat på att sluta,
Arbetar ej som  lärare, Slutat som lärare men har
återvänt till yrket.

5 Skolvärlden 2002.
6 Lärarförbundet 2003.
7 Se bl a Säll, 2000; Brock & Grady, 2001.
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och lärarnas syn på dessa förändringar samt de strategier de använt för att hante-
ra sin vardag i skolan. Ett kort avsnitt ägnas åt de förändringar lärarutbildningen
genomgått och hur lärarna såg på den lärarutbildning de själva genomgick ca tio
år tidigare. Det avslutande resultatavsnittet behandlar vad det innebär att vara lä-
rare, vad lärarens huvuduppgift är och hur den ska genomföras samt vad som är
lärarnas drivkraft i yrket. Slutligen lyfter vi fram och diskuterar läraryrket och
skolan idag i relation till de resultat som framkommit i analysen.

2.1 Förändrade ramar och styrning

Förändringarna var många och kännbara i 1990-talets reformering av skolan.
Som vi inledningsvis visade, genom att citera Lundgren8, handlade det inte om
en reform utan en mängd reformer som på olika sätt gripit in i lärarens vardag.
Lärarkåren fick en ny arbetsgivare genom kommunaliseringen och den nya läro-
planen, som är mål- och resultatstyrd, medför att lärarens arbetsuppgifter också
innefattar tolkning av nationella och kommunala dokument som sedan ska för-
ankras i den lokala praktiken. Lärarna förväntas med andra ord ägna delar av den
arbetsförlagda tiden som infördes med ett nytt arbetstidsavtal 1995, till att ge-
mensamt ansvara för planering, genomförande och utveckling av skolan. Arbets-
laget blir här en bärande idé. Genom dessa förändringar är decentraliseringen ett
faktum och det är klart uttalat att beslut och ansvar för skolans genomförande
och utveckling förflyttats till den kommunala och lokala nivån.

Uppdraget handlar inte längre om att utbilda elever till ett givet samhälle utan
snarare handlar det om att förse elever med en arsenal av färdigheter så att de
själva kan möta ett framtida samhälle som vi idag inte vet så mycket om. Det
handlar inte heller enbart om undervisning med dess planering och uppföljning
utan uppdraget innefattar andra kontakter med elever, föräldrar och det omgivan-
de samhället. En aspekt av läraryrket som ofta glöms bort i debatten är just den
sociala dimensionen av yrket som i sin tur kan ses som en del av skolans fostran9.
Därutöver ska läraren i dag ha kontakt med forskning och delta i utveckling av
skolans verksamhet. Detta förändrade förhållande innebär en annan syn på och
relation till uppdraget. Man skulle kunna tala i termer av att uppdraget i dagens
skola handlar om att både hantera undervisning och fostran i klassrummet och ha
kunskap om verksamhetens yttre och inre förutsättningar. I skärningspunkten
mellan dessa står läraren. Och det är inom bägge dessa områden (ibland kallad
kärnverksamhet och kringverksamhet) läraren förväntas vara aktiv. I denna skär-
ningspunkt möts också erfarenheter från den tidigare skolreformen, vilken inne-

8 Lundgren 2002.
9 Fjellström 2003.
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bar att det fanns regler för både vad och hur och visioner för den nya reformen
som innebär att målen är givna men att vad och hur behöver diskuteras fram till-
sammans på skolan. 

Genom den avreglerade skolan erkänns lärararbetets flexibilitet där generella
lösningar anses förtryckande för många grupper. Här blir då i stället den samar-
betande och reflekterande läraren ett ideal. Detta förhållande beskriver Hargrea-
ves10 i termer av mötet med det postmoderna samhället som han menar känne-
tecknas för det första av att läraren möter nya problem, uppgifter och ansvar; för
det andra medför en snabb förändringstakt och att det ständigt är något nytt att
förhålla sig till; för det tredje finns det inga självklara ersättningar när gamla mål
vittrar sönder och för det fjärde är lärares metoder och strategier utsatta för fort-
löpande kritik.

Förändringarna innebär att lärarens arbete omfattas mer av arbete i arbetslag
och nätverk än av stabila roller och ansvarsområden som innehar en viss funktion
och som regleras av en hierarkisk kontroll. Berge och Johansson11 har studerat
hur läraren framställs i statliga utredningar och framhåller att det betänkande
som lärarutbildningskommittén avlämnade är ett uttryck för en ny styrningstek-
nologi i postmodern anda. Staten har abdikerat när det gäller att förutsäga framti-
den och med hjälp av skolan styra utvecklingen. I utredningen framgår det att
den nya läraren ska klara av detta, varför de ställer frågan om läraren verkligen
ska vara den gränslösa tjänaren.

En påtaglig skillnad är idag till exempel den mellan två generationers syn på
sitt kommande yrkesarbete. Medan gårdagens generation utbildade sig för ett
tämligen givet yrke i ett livslångt arbetsliv är detta en otänkbar utgångspunkt för
dagens generation. Istället för ett livslångt yrkesliv talar man idag om ett livs-
långt lärande, vilket innebär att nya färdigheter och därmed nya uppgifter är ide-
ligen nåbara12. Och det får konsekvenser för lärarens arbete och mötet med ele-
ven. Det krävs diskussioner och kanske även nya metoder för att utbilda elever
till ett samhälle som präglas av mångkulturalitet, nya kvalifikationskrav och
snabba förändringar och som kräver ett kritiskt tänkande och social kompetens.
Förutom undervisning av elevgrupper har helt enkelt fler uppgifter tillförts i lä-
raruppdraget. Det rör sig om utvecklandet av arbetslag, att delta i projektverk-
samhet, utveckla mentorskap och agera mentor för nyanställda lärare, utveckla
miljöer för lärande, delta i skolans utvärdering och kvalitetsarbete samt doku-
mentera och följa upp elevers arbete. Det handlar om, som vi antytt ovan, att ta
ansvar för och delta i utvecklingen av skolan genom att tolka målen och omsätta
dem i arbete. Ett arbete som får till följd att sådant som tidigare tagits för givet 
ifrågasätts. 

10 Hargreaves 1998.
11 Berge och Johansson 2002.
12 Skolverket 2003.
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Enligt Lindensjö och Lundgren13 kan man beskriva att det som sker i skolan idag
utspelar sig på två arenor. Den ena, formuleringsarenan, har till uppgift att for-
mulera mål (läroplanen) och utöva kontroll (nationella prov) av verksamheten,
medan den andra, realiseringsarenan, tolkar målen i lokala arbetsplaner och be-
driver undervisning för att främja elevers lärande. I arbetet som utförs på formu-
leringsarenan är sällan lärare med i diskussionerna medan det är de som fullt ut
ansvarar för att målen realiseras i verksamheten. I denna process har läraren där-
för ett ansvar inte bara för den egna undervisningen utan även för tolkning och
omsättning av de mål som skrivs fram. Den stora utmaningen i dagens skola blir
då mötet mellan dessa båda arenor och vad som där utspelar sig.

Decentraliseringsreformen innebar att ansvaret för skolans inre arbete blev en
kommunal angelägenhet. Visserligen erhåller kommunerna ekonomiska resurser
från staten men de är inte öronmärkta för enskilda verksamheter som förut. Sna-
rare är det lokalpolitikerna som fattar beslut om fördelningen av resurser mellan
olika verksamheter och mellan olika skolor inom kommunen. De övergripande
målen för skolan är reglerade i Lpo 94 men det är lokalpolitikerna inom en kom-
mun som ska skriva fram och besluta om en kommunal skolplan. Denna ska i sin
tur tolkas av rektor och lärare på den enskilda skolan och utgöra en grund för den
enskilda skolans arbetsplan. Rektorer och studierektorer förväntas engagera och
entusiasmera lärarna i syfte att förverkliga den kommunala skolplanen och den
enskilda skolans arbetsplan. Att detta inte är helt enkelt visas i till exempel Skol-
verkets rapport från ett utvecklingsarbete i två kommuner14. Två kommuner er-
höll utvecklingsstöd från Skolverket för utveckling av sina kommunala skolpla-
ner. Båda kommunerna kom att utveckla egna kommunala skolplaner. Skolpla-
nernas betydelse för skolans inre arbete kom dock att gestalta sig olika. I den ena
kommunen fungerar den kommunala skolplanen mer som en ”hyllvärmare” och i
den andra som en utgångspunkt för arbetet. Exemplet visar att de kommunala
planerna inte alltid fungerar enligt intentionerna, det vill säga som utgångspunkt
för arbetet i skolan. Mötet mellan formulerings- och realiseringsarenan kommer
inte alltid till stånd i enlighet med de politiska intentionerna.

Att leda och ansvara för att genomföra förändringar ställer krav på skolledarna.
Det räcker inte med att peka med hela handen eller bara lyssna in. Fullan15 menar
att skolledare även måste klara av att relatera och förmedla de lokala förutsätt-
ningarna och förändringarna till vad som sker vid andra skolor i regionen och
skolor i andra delar av landet. Skolans inre villkor och förändring knyter idag
också tydligare an till samhällets förändringar och övriga villkor än tidigare16. 

Vad ska då en rektor vara? I en artikel av Johansson17 redogörs för rektors upp-

13 Lindensjö & Lundgren 2000.
14 Ivarsson & Olofsson 2002.
15 Fullan 2001a.

16 Fullan 2001b.
17 Johansson 2000.
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drag och vilka rollförväntningar som ligger på rektor idag. Johansson ställer de
politiska kraven som finns på ledarskapet idag i relation till senare ledarskaps-
forskning. 

Han argumenterar för en utveckling av ett demokratiskt lärande och ett kom-
munikativt ledarskap. Idealet är en ledare som kan upprätthålla såväl makt som
en legitim relation till sin personal. Ett väsentligt inslag i denna ledarstil är att
leda den pedagogiska diskussionen vid en arbetsplats. Johansson understryker att
detta förutsätter att skolledaren erhåller tid för egen kunskapsutveckling. Han
menar även att denna utveckling av ledarskapet i skolan harmonierar med den se-
naste lärarutbildningsreformen.

I vår intervjustudie ingick ett tema om hur lärarna uppfattar ledarskapet i sko-
lan och hur de värderar den nationella och lokala styrningen av skolan idag. En
majoritet av våra intervjuade lärare diskuterar två breda teman. Det första temat
handlar om en önskan om återgång till centralstyrning av det svenska utbild-
ningssystemet och därmed ett avskaffande av decentraliseringen av skolan. I det
andra temat tas rektor som pedagogisk ledare upp.

Återcentralisera styrningen

En konsekvens av decentraliseringsreformen är att kommunerna idag är ansvari-
ga för skolan. Lärarna påbörjade sin lärarbana strax före förändringen av ett ut-
bildningssystem som kännetecknades av en stark statlig centralstyrning och re-
glering av resurser, läroplan och supplement till dessa. I och med decentralise-
ringen ansvarar kommunerna för tolkningen av Lpo 94 och ska skapa lokala
skolplaner. Lärarna menade att lokalpolitikerna inte har kunskaper och färdighe-
ter i den utsträckning som krävs för att kunna axla ett adekvat ansvar för styr-
ningen av skolarbetet. De menade att kommunpolitiker är oförmögna att skapa
lokala arbetsplaner och instruktioner för arbetet i skolan. Lärarna finner inte pla-
nerna meningsfulla och har därför svårt att känna respekt för den lokala styrning-
en: 

Jag tycker att vi ska bli statlig, det kan du skriva med stora bokstäver för kommunerna
har ingen överblick/…/när nu kommunerna kan gå ifrån det staten har bestämt hur man
ska göra och vilken läroplan man ska följa och vilka mål vi ska uppfylla. (I)18

Jag har ju kompisar som jobbar i andra kommuner som kan ha det väldigt mycket bätt-
re än jag har det eller mycket sämre. Och det är ju inte bara de som lärare utan det
återspeglar sig naturligtvis på barnen också, på undervisningen och hur det har organi-
serats. Skolorna är inte lika längre. Det är inte en lika skola för alla längre i Sverige. (I)

18 Citat från intervjuer anges med (I)
och citat från enkäter med (E).
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En annan lärare uttryckte vid intervjun uppfattningen att staten borde återta mak-
ten över fördelningen av resurser och förklarade att:

Det skulle vara det att det borde vara mer värdestyrt uppifrån, det är framförallt för
barnens bästa och rättviseskäl. (I)

Den vanligaste uppfattningen bland lärarna var att den svenska regeringen borde
avskaffa det lokala ansvaret för skolan och staten borde återta det ansvar som till-
delades kommunerna vid decentraliseringen. Detta är nödvändigt för att skolan
ska kunna garantera likvärdig utbildning och lika möjligheter för individen obe-
roende av kommun och lokalisering i en kommun:

Jag tycker som det så fint sägs nu då att det ska ju inte spela någon roll i vilken lands-
ända man bor så ska skolan vara lika för alla och det är den ju inte. Så det ser olika ut i
olika kommuner så jag tycker absolut att staten skulle ta ett större ansvar för sko-
lan./…/Visst, jag tycker absolut att skolan skulle gå tillbaka till att staten skulle vara
den som var bossen för det hela. (I)

Två tredjedelar av lärarna uttryckte uppfattningen att det skulle vara lättare att nå
likvärdighet mellan skolor med en central läroplan med supplement samt en cen-
tral fördelning av resurser till skolans verksamhet. Den återstående tredjedelen
tog inte upp denna aspekt. Några av dem menade att förbättrad kvalitet i skolan
är relaterat till mer resurser, starkare ledarskap eller bättre preciserade utbild-
ningsmål oberoende av var besluten tas.

Den pedagogiske ledaren

Lärarna betonade vikten av att rektorernas ledarskap bör kännetecknas av goda
kunskaper och färdigheter samt bör inriktas mot pedagogiska frågor. Lärarna
ansåg att rektorernas arbete inriktas för mycket på administrering av skolan och
dess budget. Skolledare borde istället ha tillgång till professionella administratö-
rer som arbetar för dem. Rektorerna kan då ägna väsentligt mer tid åt utveckling
av pedagogiska strategier för arbetet med undervisning i skolan:

Dom är mera en sorts sämre utbildade ekonomer istället för att vara en spjutspets och
ha kompetens i pedagogik och didaktik.(I)

Förutom utveckling av stimulerande pedagogiska innovationer borde rektorer
också vara en god ”coach”. Rektorerna behöver vara medvetna om vikten av att
kunna lyssna till sina kollegor samt hantera de olika uppfattningar som där ut-
trycks. Lärarna menade att många rektorer idag inte inser betydelsen av ett peda-
gogiskt och demokratiskt ledarskap. Nästan 70 procent av våra lärare förordade
en pedagogisk ledare.
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Lärarna gav oss många andra exempel på vikten av ett gott pedagogiskt ledar-
skap. Att kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd blir allt mer väsentligt i
dagens skola. Några av dem underströk i detta sammanhang vikten av att ha leda-
re som kan hantera detta seriöst. Skolhälsovård och den sociala omgivningen är
särkilt viktig för elever i behov av särskilt stöd. En god arbetsmiljö gagnar också
lärarna och alla elever. 

Några av de intervjuade lärarna lyfte även fram att det är viktigt att välja ut in-
divider som har förutsättningar att arbeta som rektor. De menade att en del lärare
är bättre lämpade än andra för ett skolledararbete. Uppfattningen att tillgång till
resurser, utbildning och träning kan utgöra skillnaden mellan framgångsrikt le-
darskap eller misslyckande framfördes också av ett par lärare.

I detta sammanhang är det även intressant att poängtera vad våra lärare uppfat-
tade som viktiga personer i lärararbetet. I intervjun nämnde några av dem att lä-
rare från den egna skoltiden varit viktiga för yrkesutvecklingen. Andra menade
att rektor borde vara inspirerande för yrket, men ingen sade sig ha fått stöd eller
uppmuntran från den egna rektorn. Ingen nämnde heller rektor som en betydelse-
full person när det gäller utveckling av professionen. Rektor är dock inte betydel-
selös för våra lärare. I enkäten ombads lärarna att rangordna ett antal positioner
som kan antas vara viktiga för läraren i dennes arbete. Högst värderades kolle-
gorna. Den egna familjen värderades näst högst följt av rektor och ledning.

2.2 Läraryrkets förändring

Yttre förändringar i samhället har även påverkat skolan och dess organisation då
den utgör en del av samhället och fungerar inom samhället. För lärarens del är
det en dragkamp mellan att verka i ett samhälle präglat av modernitet och samti-
digt förhålla sig till det nya, det postmoderna19. Läraren pressas till att förhålla sig
till det ”nya” samtidigt som hon befinner sig i det ”gamla”. Skolans kultur lever
med andra ord kvar även om en ny läroplan och med den nya uppgifter tränger
sig på. Ett exempel på en sådan paradox kan sägas vara den arbetsförlagda tiden.
Lärare har fått fler uppgifter av administrativ art och utvärderande slag som de
förväntas genomföra på arbetsplatsen men de har ingen egen plats att utföra detta
arbete på. Sådant merarbete inkräktar också på tiden med eleverna och ger färre
tillfällen till omsorg och kontakt20. 

En hel del av lärarna i vår studie resonerar kring de förändringar som skett i
yrket. En fråga som de besvarade var om läraryrket hade förändrats under den tid
de arbetat som lärare. Svaren visade både positiva och negativa exempel på för-

19 Hargreaves 1998.
20 Hargreaves 1998 s 132.
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ändringar. En viss övervikt för negativa förändringar fanns och det allra vanligas-
te svaret inom den negativa sidan var just den stora ökningen av arbetsbördan för
läraren. En mängd nya arbetsuppgifter utanför klassrummet har tillkommit. De
minskade ekonomiska resurserna till skolan har också inneburit fler elever i
grupperna. Detta upplevs ha skapat en väldigt stressig arbetssituation för lärarna.

På den positiva sidan tar många upp det faktum att det idag finns ett samarbete,
arbetslag och/eller gemensam planering kollegor emellan. Detta är något som de
allra flesta uppskattar väldigt mycket, men det finns även en del som tycker att
det tar för mycket tid med alla planeringsträffar och möten. Det målrelaterade be-
tygssystemet och det faktum att betyg nu relateras till kriterier är något som en
del av dessa mellanstadielärare tar upp. Det har fört med sig klarare och tydligare
krav på både lärare och elever vilket lett till att den individuella bedömningen av
eleverna upplevs ha blivit bättre.

En annan aspekt på förändringarna var att skolan idag präglas av ett hårdare
klimat. Detta menade man speglar förändringar på ett samhälleligt plan och har
fört med sig elever som är rastlösa och brister i respekt för såväl lärare som kam-
rater. Konsekvenserna av förändringar av detta slag kan upplevas som både posi-
tivt och negativt av lärarna. Lärarna har idag ett mycket vidare ansvar för elevens
utveckling än tidigare och upplever att den fostrande uppgiften blivit mer omfat-
tande. Detta har också ökat deras arbetsbörda. Den självklara distans och auktori-
tet som lärare förr i tiden åtnjöt har gradvis utbytts mot ett kontaktskapande arbe-
te. Som lärare måste man arbeta för att skapa kontakt med och uppnå respekt från
eleverna, en närhet som gör att lärarna också blivit bättre på att se elever som har
det svårt på olika sätt och i bästa fall bidra till hjälp: 

För länge sedan, innan jag blev lärare så räckte det med att en lärare sa till. Man var en
auktoritet bara för att man var lärare, det är man absolut inte idag. Och så ändras ju
hela samhället, man måste arbeta in en auktoritet och man kan inte vara auktoritär, det
funkar inte. Utan man måste ha en relation med varje elev för att komma nån vart. (I)

I intervjuerna frågade vi också lärarna hur en ideal bild av yrket skulle se ut, 
m a o vilken beskrivning av läraryrket skulle de önska att de kunde ge. Alla öns-
kade sig bättre ekonomiska villkor för skolans verksamhet. De allra flesta mena-
de att om man fick mer resurser skulle de användas till att skapa mindre
klasser/grupper av elever, eller som en del av dem uttryckte det, fler lärare i klass-
rummet. Utöver fler lärare per elev, fanns önskemål om mer tid att diskutera pedago-
giska frågor och att planera tillsammans med kollegor. Ett annat önskemål var mer
personal med specialkompetens, som specialpedagog, psykolog och kurator. Utifrån
detta kan man då fråga sig vilka strategier använder lärare som verkar i skolan idag. 
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Decentraliseringen av verksamheter och kommunaliseringen av lärarna har
som vi påtalat inneburit påfrestningar för det dagliga arbetet i skolan vilket också
lärarna i vårt material påpekar. En ny läroplan och större makt åt den lokala sko-
lan att forma sin egen profil har bidragit till att lärare idag har många fler arbets-
uppgifter än tidigare. I vårt frågeformulär var vi intresserade av om lärare anser
sig ha haft speciella strategier för att hantera de förändringar som skolan genom-
gått. De tillfrågade lärarna har besvarat frågan med egna ord. Bland de olika sva-
ren kan ett mönster urskiljas där en grupp lärare är mycket positiva och aktivt sö-
kande för att förstå vad som händer och också kunna ta del av vad som sker
genom förändringarna. En lika stor grupp är selektiva i sitt arbete och försöker
göra det som ska göras för att orka med undervisningen. Materialet visar också
att det finns en mindre grupp (ca 17 procent) som resignerat och följer med utan
att engagera sig varken i förändringarna eller i skolan. Ett fåtal av de tillfrågade
påpekar att de blivit totalt utarbetade och därför varit sjukskrivna en längre tid.
Nedan presenteras de olika områdena var för sig. 

- att aktivt delta i skolans förändringar 

Bland de svar som placerats i kategorin att läraren aktivt deltar i förändringarna
finns de lärare som uttrycker sig mycket positivt till de förändringar som skolan
genomgått, och då i termer av att det är spännande och att arbetet blivit roligare: 

Jag har inte haft någon medveten strategi utan tycker att arbetet blivit roligare och mer
omväxlande. Jag har personligen fått möjlighet att vara med och påverka mitt arbete,
inte bara i undervisningen utan också det övergripande på skolan. Arbetsbelastningen
och ansvaret har blivit större det har mest varit stimulerande för mig. (E)

”gillat läget” och satt mig in i förändringarna något i förväg genom att jag hela tiden
läst på universitetet och därigenom fått information om vad som varit på gång och an-
ledningen till det (E)

Merparten av lärarna inom denna kategori uttrycker att de aktivt gör något för att
sätta sig in i situationen och förstå vad som händer. De läser rapporter och följer
med utvecklingen om förändringar som skett och satsar sin fritid på att söka kun-
skap genom fortbildning eller kurser av skilda slag:

Fördjupat mig i didaktiska frågor, vidareutvecklat pedagogiken (E)

Jag har satsat fritid och egna pengar på utbildning, vidareutbildning och fortbildning.
Jag är flexibel och försöker alltid se möjligheter. Vi samarbetar! (E)

En del av lärarna har inte sökt sig till kurser eller liknande utan istället fått ny
kunskap genom att diskutera med kollegor och vänner. Flera anger att de sökt
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stöd hos kollegor eller skolledning för att få tillfälle att diskutera och själv sätta
sig in i vad som händer och därmed få en förståelse för den förändring de är en
del av:

Är öppen och har sökt förändringar och försöker se möjligheter och söka den
hjälp/stöd man kan få av skolledning/kollegor (E)

Försökt sätta mig in i och få förståelse för att det är nödvändigt att anpassa skolan till
hur samhället ser ut idag. Försöka tänka i nya banor och rusta eleverna till detta. Sam-
tal med kollegor och skolledning. Försöka motivera föräldrar som minns sin skoltid
och tycker det var bra då (E)

Några lärare uttrycker att de jobbar mer och prövar nya arbetssätt för att klara av
situationen: 

Genom att vara fler vuxna och prova nya idéer hela tiden. (E)

- att selektivt delta i skolans förändringar 

Till denna kategori har de svar förts där lärarna uttrycker att de gör ett val i ar-
betsuppgifterna för att orka med arbetet. Man omprioriterar och sänker sin ambi-
tionsnivå. Det är ungefär lika många lärare som anger denna strategi som den
förra. Svaren handlar mycket om att de prioriterar bland uppgifterna och därmed
väljer bort sådant som de inte anser att man behöver göra just nu. Några påtalar
vikten av att se det positiva i det som sker och försöka mota bort negativa käns-
lor:

Jag försöker urskilja de positiva sakerna nedskärningar och annat kan medföra, till ex-
empel en utveckling och modernisering av speciallärarens uppgifter. (E)

Inte haka på negativa strömningar i personalrum. Inte ta med sig arbetet hem, försöka
se vinster och fördelar vid förändringar. Att inte förändra allt på en gång. Låta föränd-
ringar ta tid. Bibehålla det nya för att kunna utvärdera hur det blev. (E)

Gått ner i arbetstid (engelskan bort). Säga nej till saker (extra uppdrag, möten etc) ha
koll på arbetstid. (E)

Några andra svar grupperar sig mer kring att lärarna försökt förändra sitt arbets-
sätt och förlägga arbetet i högre grad till skolan. Man tänker om helt enkelt, som
en lärare uttryckte sig. En annan lärare talar om att låna planeringar från kollegor
för att underlätta arbetsbördan:

Använda planering som kollegor gjort, trots att det inte kanske är precis som jag själv
vill. Rätta mindre. Inte delta i några grupper. Lägga upp egna åtgärdsprogram för
klassrumssituationen. (E)
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Gör all arbetstid på arbetsplatsen så att den blir mätbar. Försöker tänka på annat än ar-
betet även på arbetstid. (E)

Några svar i denna kategori handlar mer om att man måste vara flexibel för att
orka med:

Flexibilitet är nyckelordet. Anpassa undervisningen efter förändringar och de nya
grupper som man tagit hand om. (E)

Sammanfattningsvis kan de svar som lagts i denna kategori vara exempel på att
lärarna på ett medvetet sätt försöker möta förändringarna på ett långsamt sätt
genom att förändra sin situation i egen takt. Selektionen är ofta av personliga skäl
och en markering mellan arbete och fritid blir tydlig i många av lärarnas svar.

- att resignera 

De svar som förts till denna kategori visar tydligt på en resignation för arbetet.
Det är en mindre grupp lärare som ger uttryck för denna strategi än vad som före-
kom i de tidigare kategorierna. Lärarna uttrycker att det inte spelar någon roll
längre, de bryr sig inte om vad som händer:

Att inte bry sig så mycket samt tänka på att jag kan sluta om jag vill. (E)

Medan andra säger sig inte ha haft någon strategi och det har gjort situationen
splittrad. Det var ganska likartade svar bland de svar som tolkats som en resigna-
tion. Ingen av dessa lärare uttalar sig dock om att vilja lämna yrket utan hänger
kvar och väntar för att se vad som kommer att ske härnäst.
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2.3 Lärarutbildning i omvandling

Under den period lärarna i studien varit yrkesverksamma har två reformer av lä-
rarutbildningen skett. Själva är de den sista gruppen mellanstadielärare som läm-
nade våra lärarutbildningar. Därefter har 90-talets motsvarande lärargrupp be-
teckningen grundskollärare 1 – 7. Två viktiga skillnader i den första reformen i
jämförelse med mellanstadielärarutbildningen kan lyftas fram. 1 – 7 lärarna är
kompetenta att undervisa från årskurs 1 – 7, medan mellanstadielärarutbildning-
en syftade till en yrkesverksamhet i klasserna 4 – 6. För det andra innebar
grundskollärarutbildningsreformen en förväntan på kraftigare forskningsanknyt-
ning än mellanstadielärarutbildningen med bl a ett obligatoriskt examensarbete.

Den andra reformen är endast ett par år gammal. Lärarna har ännu inte hunnit
få kollegor som genomgått den nya lärarutbildningen. Den är dock väsentlig för
dem redan nu. Den nya lärarutbildningen ska ge samtliga som genomgått utbild-
ningen behörighet att söka forskarutbildning. Den nya lärarutbildningen ska
också svara för kompetensutveckling av verksamma lärare. Med en tydlig akade-
misering av lärarutbildningarna torde fortbildningsverksamheten få en vinkling
mot forskningsbaserad kunskap. Regionala samverkansorgan mellan kommuner
och universitet/högskolor skapas för att ansvara för en kunskapsutveckling och
kompetensutveckling som svarar mot fältets behov samtidigt som ny kunskap ska
bli tillgänglig för lärarna på fältet. Reformen innehåller även en utökning av den
verksamhetsförlagda delen i lärarutbildningen. Här får nu kommunerna ett mer
direkt ansvar, samtidigt som de studerandes verksamhetsförlagda utbildning bätt-
re ska integreras med högskoledelen av utbildningen. 

I intervjun ställde vi frågan till lärarna på vilket sätt lärarutbildningen haft be-
tydelse för yrkesutvecklingen. Majoriteten av lärare talade om utbildningen i po-
sitiva termer. De träffade många människor, hade givande diskussioner, lärde sig
en hel del varierande metoder för undervisning etc. Lärarna såg också tillbaka på
utbildningen som ett led i en personlig utveckling och att de efter avslutad utbild-
ning hade en god grund att stå på inför det första arbetet. Det framgick också tyd-
ligt i många av intervjusvaren att det var den praktiska delen av utbildningen som
varit mest lärorik och givande. Här nämnde flera lärare sina praktikhandledare
som personer som gett dem mycket och vissa berättade att de fortfarande har
kontakt med dem. Även metodiklärare ansågs ha varit betydelsefulla. Det var en-
dast två lärare som nämnde att ämnena var det viktigaste i lärarutbildningen.
Många tryckte också på att det är först när du är i ditt eget klassrum som du lär.
Det handlar om en process där du lär av det du gör.
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I enkätstudien bad vi lärarna att med egna ord beskriva vad de framför allt sak-
nade när de började arbeta som lärare. Främst nämndes kunskaper om grupp-
processer, dvs hur man hanterar konflikter och mobbning samt hur man som lära-
re skapar socialt samspel. Därefter tog många upp frågan om hur man som lärare
ska förbereda sig inför föräldrakontakter och utvecklingssamtal. Lärarna sa sig
också sakna handledning från mentorer och skolledning och de hade önskat att
de varit bättre förberedda på lärarrollen genom att ha haft mer praktik. Till sist
togs kunskaper om elever i behov av särskilt stöd upp som ett område som kunde
ha utökats. Vi efterfrågade även deras syn på vad de hade haft mest nytta av när
de påbörjade sin lärargärning. Praktik och metodik var högst rankat följt av äm-
neskunskap, pedagogik samt specialpedagogik. I enkäten uppmanade vi lärarna
att även, med egna ord, beskriva vad de anser att lärarutbildningen ska bidra med
för att underlätta det första året som lärare. Av 85 avgivna exempel anger drygt en
tredjedel mer och/eller bättre praktik följt av handledning. Endast några få har
tagit upp ämneskunskaper och specialpedagogik.

2.4 Vad är en lärare?

Vad en lärare är och ska vara har många, inte minst politiker, synpunkter på och
anser sig ha kompetens att uttala sig om. Var denna kompetens kommer ifrån re-
dovisas sällan, men misstänkas kan att den ofta härstammar från den egna tiden
som elev. Detta innebär att den måttstock varmed bedömningen av dagens skola
och lärare görs och diskussionen förs, många gånger är ganska ålderstigen.
Forskning har visat att även lärarstuderandes och nyblivna lärares föreställningar
om hur läraren och skolan ska vara präglas av den egna skoltiden.

Lorties21 arbete om läraryrket har kommit att bli ett viktigt standardverk om hur
man socialiseras till lärare. Hans undersökningar har uppmärksammat att det
unika med att skolas till lärare är att det är något som pågår nästan från födseln.
Genom att man aktivt deltar i skolans inre arbete under många år påbörjas inskol-
ningen långt innan de faktiska lärarstudierna startar. Lindblad22 redovisar en stu-
die av svenska förhållanden vad gäller läraryrket, levnadsbana och livserfarenhet
med utgångspunkt i Lorties huvudresultat. Han drar slutsatsen att gemensamma
mål och sätt att nå målen skulle underlätta en professionalisering och öppna
vägar för ett vetenskapliggörande av lärarutbildningen. Enligt Lindblad är lärar-
nas socialisering in i yrket fortfarande mer bestämd av andra faktorer än själva
lärarutbildningen. Detta skulle innebära att lärarutbildningens bidrag till form-
ningen av lärare är ganska oförutsägbar. Arfwedsson23 menar efter sin forsknings-

21 Lortie 1975.
22 Lindblad 1995.
23 Arfwedsson 1994, s 46.
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genomgång att ”i lärarforskningen finns de mest skiftande uppfattningar om
detta”. Säll24 understryker i sin avhandling att socialisationseffekterna av den ut-
bildning som tidigare ledde fram till högstadie- och gymnasielärare på goda
grunder kan antas mer domineras av ämneskultur än av en gemensam fostran till
att bli lärare. Hon hänvisar till såväl internationell som nationell forskning på
området. 

Redan i Lorties25 studie ansåg de nyblivna lärarna att arbetet var mer omfattan-
de, ansträngande och mer utmanande än de hade föreställt sig det. I två nyare
svenska studier refererade i Gannerud26 framkommer dels att lärarstudenter i för-
sta hand betonar lärarens roll som kunskapsförmedlare, undervisning och lärande
ses i stor utsträckning som kunskapsöverföring27 och dels att många nyblivna lä-
rare är överraskade över både arbetsbördan och fördelningen mellan olika typer
av arbetsuppgifter28. Gannerud drar slutsatsen att synen på läraren och vad yrket
innebär, för många lärarstudenter och nyblivna lärare, starkt präglas av deras
egen tid som elever.

Nias29 som bl a studerat lärares personliga värderingar i relation till lärar-
arbetets villkor menar att den praktik läraren försöker skapa i sin lärargärning har
mycket att göra med lärarens personliga ”själv”. Lärararbetets villkor är fullt av
motsägelser, läraren måste trots sin kontrollerande och dömande funktion skapa
en förtroendefull relation till eleven. Även en viss auktoritet behövs för att kunna
skapa en god social ordning som de ser som nödvändig för elevernas välbefin-
nande. Lärarna i Nias undersökning ger uttryck för en strävan att skapa balans
mellan många olika och motsägelsefulla krav, vilket kräver ”a large number of
cognitive, practical and interpersonal skills.”30

I Lpo 94 finns de politiska intentionerna om vad en lärare är och bör vara ut-
tryckt under tre olika avsnitt. Det första handlar om målen med skolan, det andra
om kunskaper och det tredje är riktlinjer för skolarbetet. Kraven på vad en lärare
ska göra är många och kvalificerade. Lärarna ska kunna samarbeta med elever,
kollegor, föräldrar och annan skolpersonal. De ska kunna bearbeta och redovisa
skolans värdegrund i sitt arbete. Konsekvenser av olika handlingar och värde-
ringar ska kunna tydliggöras för elever och föräldrar. Skolans hållning vad gäller
regler och normer är här viktigt att klargöra i samarbetet med elevernas hem. Det
är vidare väsentligt att läraren kan bidra till en god social miljö och därvid mot-
verka kränkande särbehandling. Lärarna ska i sin undervisning ha målsättningen
att integrera kunskaper i olika undervisningsformer. I sitt arbete ska läraren utgå
från den enskildes förutsättningar och behov. Elevens vilja att lära och skapa ska
stärkas. Särskilt ska elever med svårigheter ges stöd. Sammanfattningsvis ska lä-

24 Säll 2000.
25 Lortie 1975.
26 Gannerud 1999.
27 Jönsson 1996.
28 Blanck & Palmquist 1998.
29 Nias 1989.
30 Nias 1998, s 205.
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raren med utgångspunkt tagen i elevernas förutsättningar och skolans värde-
grund, leda elevernas utveckling och lärande. Läraren förväntas m a o vara en in-
spirerande och handledande fostrare av den generation som ska förvalta vår
framtid.

Vad hade då våra mellanstadielärare att säga om vad en lärare är? Lärarna till-
frågades i intervjun om hur de skulle beskriva läraryrket för någon som inte
kände till skolans värld. Även om det finns en stor variation, så är ett återkom-
mande svar att läraryrket är väldigt mångfacetterat. En lärare måste ha kunskaper
och insikter inom väldigt många områden och lösa allehanda typer av problem
och konflikter. De flesta uppskattar också denna mångsidighet inom yrket och
anser att det är något som gör det till ett stimulerande yrke. Men det innebär
också en stor arbetsbörda som några av dem sammanfattar med att läraren, föru-
tom att vara lärare och därmed ska lösa olika pedagogiska problem, också ska vara
socialarbetare, psykolog, datatekniker och ibland även polis eller vakt.

Lärarens huvuduppgift som den framträder direkt eller indirekt i lärarnas svar
är att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande. En lärare uttryck-
er det på följande sätt:

…en process där du tillsammans med unga människor kan vara delaktig i deras, vad
ska jag kalla det, progression framåt i livet. Det kan vara en njutbar bit att du är med i
processen att stimulera och vidareutveckla unga människor till att skaffa sig medbor-
garkunskap och verktyg att hantera sin framtid. (I)

Att skapa förutsättningar för utveckling och lärande kan dock göras på olika sätt
och här fanns en variation mellan lärarnas uppfattningar. I analysen av deras svar
framkom fyra olika vägar till att möjliggöra utveckling och lärande för elever i
skolan, genom värderingsfostran, genom uppmuntran, genom pedagogisk plane-
ring samt genom påverkan av lärandesyn.

- genom värderingsfostran

Den vanligaste uppfattningen var att läraren måste fostra eleverna för att på så
sätt skapa förutsättningar för lärande och utveckling. En stor del av tiden i skolan
måste idag ägnas åt diskussioner om värderingar och attityder, om mobbning och
olika typer av konflikter. Några av lärarna ger uttryck för en önskan att slippa
hålla på med sådant. De flesta menar dock att eftersom samhället förändrats och
läraren inte kan kräva absolut lydnad av eleverna utan måste föra en dialog med
dem, så är den fostrande uppgiften en del av läraryrket och kommer att så förbli.
För att skapa förutsättningar för lärande och utveckling måste läraren idag arbeta
med mycket mer än det som traditionellt betraktats som lärarens uppgifter.
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…att verkligen vara med och fostra barn och lägga ner tid på att förebygga mobbning,
eller ta itu med mobbning och mycket konflikter. Och att jobba med attityder och vär-
deringar. Det som skapar förutsättningar för att barnen ska lära sig någonting är ju
mycket mer än själva stoffet och det här att lära ut och lära in och metoder. Jag tycker
att det är stort, man måste se till hela deras liv på något sätt.(I)

Genom att på olika sätt arbeta med värderingsfrågor, mobbning och konflikter
försöker läraren skapa ett arbetsklimat i skolan som ska ge arbetsro och möjlig-
göra lärande och utveckling. 

- genom uppmuntran

En annan väg att stimulera elevers lärande är att ge mycket uppmuntran och feed-
back. Läraren försöker på olika sätt att höja elevens självförtroende och på så sätt
skapa en positiv stämning kring lärandet. Det är viktigt att hitta elevens starka
sidor, att hitta en positiv grund och bygga vidare från den. För att eleven ska
känna sig trygg och kapabel kan läraren också peppa och berömma istället för att
uppmärksamma sånt som inte är bra. Så här säger en lärare:

Jag jobbar jättemycket på att jag försöker puscha och locka och entusiasmera och säga
´vad bra, vad bra, vad bra´, för allt som jag kan på minsta sätt tycka är bra, istället för
att säga att ´det här var inte bra´. Då försöker jag hitta det som är bra på pizzan, eller
vad man ska säga och sen bygga utifrån det. (I)

- genom pedagogisk planering

En tredje väg för att skapa förutsättningar för lärande och utveckling är genom lä-
rarens pedagogiska planering och därmed stimulans till lärande för eleven. Genom
att skapa engagerande och roliga uppgifter, material och omständigheter stimuleras
eleven att lära. Läraren måste vara kreativ och försöka finna olika vägar att sti-
mulera olika elever. Men skolan ska också vara en sådan plats där man får ha ro-
ligt.

…man har ett antal bekymmer givetvis. Så därför gäller det att vara kreativ på så sätt
att man försöker hjälpa barnen på olika sätt och då måste man prova olika metoder och
nya sätt. Men sen är det ju också när det gäller själva arbetet, det man gör i skolan, att
det ska bli kreativt och roligt för både mig och barnen och för alla som är med. (I)

- genom påverkan av lärandesyn

Den fjärde och sista vägen att stimulera utveckling och lärande som återfanns i
intervjuerna rörde elevernas attityder till lärande. Dagens elever är sällan beredda
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att anstränga sig för att lära sig något och det är därför nödvändigt att som lärare
påverka deras syn på lärande. De måste förstå att allt inte kan vara lätt och roligt,
en del skolarbete är tråkigt och arbetsamt och kan inte var på annat sätt. Eleverna
måste förstå att man också måste anstränga sig för att lära.

Jag tycker t ex att man måste kunna ha tråkigt och man måste lära sig att jobba. Och
såna bitar tycker jag försvinner i världen i övrigt så jag tycker det är oerhört viktigt att
barnen får lära sig det. Allting är inte gratis utan man måste kämpa lite. (I)

2.5 Att sluta eller inte sluta?

Att sluta eller inte sluta arbeta som lärare är av allt att döma en fråga som många
lärare brottas med. 55 procent av de lärare som ingick i studien har i enkäten upp-
givit att de funderat på att sluta och andelen var lika stor bland kvinnorna och
männen. Stora könsskillnader visar sig däremot om man tittar på vilka som fak-
tiskt har lämnat yrket. 22 procent av dem som besvarade enkäten har slutat. Av
männen var det 40 procent, medan bara 14 procent av kvinnorna har lämnat lära-
ryrket. 

När vi tittat närmare på intervjusvaren från de lärare som valt att lämna läraryr-
ket och de som funderat på att lämna det, så visade det sig att många av dem re-
sonerade kring de ovan beskrivna förhållandena31. Det som kom fram hos många
är att man ville syssla med det som traditionellt räknas som lärararbete, dvs un-
dervisa. Idag går alltför mycket tid och energi åt till att skapa förutsättningar för
undervisning, att fostra. Denna inställning var särskilt stark bland dem som hade
valt att lämna yrket. Även om det hos en del också fanns personliga skäl till att ha
lämnat yrket så gav tre av fem direkt uttryck för detta när de reflekterade kring
lärarjobbet:

…så skulle man ju vilja vara mera handledare, inspiratör och utvecklare än domptör.
Det är väl det man tycker som tar alldeles för mycket energi, det att upprätthålla disci-
plin, uppfostra barn. (I)

Man får vara lite kurator och polis, ja det är att hålla ordning som det handlar om väl-
digt mycket. Än själva det här med metodiken som man önskar att man kunde jobba
mer med. (I)

Man måste tycka om barn först och främst, tycka om att vara med dem, inte bara att
undervisa, för det är så lite undervisning nu för tiden mot vad det var förut. (I)

Bland dem som arbetade kvar som lärare men funderat på att sluta, återkom hos
en del önskemålen att få vara pedagog och inte ägna så stor del av tiden åt socia-

31 De frågor vi analyserat är: ”Om du skulle
beskriva läraryrket för någon som inte känner till
skolans värld, vad skulle du då berätta?”, ”Hur
tycker du läraryrket borde vara idealt? 
Dvs, vilken beskrivning skulle du önska att du
kunde ge av läraryrket?” och ”Vad beror det på
att du lämnat/funderat på att lämna läraryrket?”
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la frågor. Det var framför allt de två män som återfanns i denna grupp som gav
uttryck för den uppfattningen. Kvinnorna i gruppen pratade mycket om stressen,
hur svårt det är att räcka till för alla elever och den maktlöshet och otillfredsstäl-
lelse man kände över att inte kunna göra så mycket som man skulle vilja.

I enkäten riktades några frågor till lärarna om hur de upplevde de samhälleliga
förändringarna i form av ny reform och läroplan och hur detta i så fall påverkade
dem att vilja vara kvar i yrket eller inte. Vid en genomgång av resultatet på frågan
om lärarna anser att det funnits någon speciell tidpunkt då många samtidigt pratat
om att sluta sitt arbete är det påfallande många som svarade ja, 79 procent mena-
de att dessa diskussioner förekommit på skolan. Resultatet för denna fråga pekar
inte på någon skillnad mellan könen. Merparten av lärarna angav orsaker som är
relaterade till förändringar i arbetet. De aspekter som nämndes var att det är för
stressigt i skolan och att det är många nya krav med olika arbetsuppgifter som
ska genomföras. Lärarna påtalade också här att de samhälleliga förändringarna
med omorganisationer, nedskärningar och besparingar fått stor inverkan på arbe-
tet. Klasserna har blivit större med färre lärare och det finns mindre resurser, vil-
ket också lärarna menade har inverkat på den pedagogiska diskussionen som
upplevdes som eftersatt. En mindre andel av lärarna angav orsaker relaterade till
läraravtalen. De framhöll då kommunaliseringen, de nya lönekriterierna och den
individuella lönesättningen och påtalade den dåliga lönen för lärare vilket de me-
nade ger yrket en låg status. Några lärare nämnde orsaker relaterade till eleverna
och lyfte då fram koncentrationssvårigheter och förändrade attityder hos eleverna.

I enkäten angav de 22 procent som lämnat läraryrket att orsaken till varför de
slutade arbeta som lärare var för låg lön. På andra plats anges alternativet att det
var för mycket annat än undervisning i skolan. Övriga alternativ rangordnades
enligt följande:

Läraryrket åt upp all min fritid, Arbetslaget fungerade inte, Skolledningen funge-
rade inte samt Eleverna var för svårhanterliga.

2.6 Vad är lärarens drivkraft?

Goda relationer till eleverna är väsentliga för lärarens arbetsmiljö. I en studie av
Gannerud32 fann hon att lärarna betonade vikten av de socioemotionella relatio-
nerna med sina elever. Bra relationer till barnen ger möjlighet att känna arbets-
glädje och ger en bra grund för att känna sig motiverad för yrket. I en studie där
de studerande intervjuades i avslutningsterminen fann Persson och Tallberg Bro-
man33 att de studerande ansåg att de hade en viktig uppgift i samhället och att de

32 Gannerud 2003.
33 Persson & Tallberg Broman 2002.
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som lärare kom att spela en stor roll i barnens liv. Att utveckla och upprätthålla
goda personliga relationer med elever och andra i skolan är dock krävande,
menar Walkerdine34. 

En annan viktig del av läraryrket är förhållandet till kollegorna. Läraryrket har
betraktats som ett ensamarbete. Planering, genomförande och efterarbete har i
huvudsak varit den enskilde lärarens angelägenhet. Håller dessa teser mot verkli-
ga förhållanden? Av forskningen på området framgår att kollegorna står för den
kanske viktigaste påverkan på den enskilde lärarens arbete35. I och med att lärar-
na fick ett arbetstidsavtal som innebär att de ska tillbringa merparten av sin ar-
betstid vid skolan, skapades bättre förutsättningar för samarbete med kollegor.
Detta svarar även mot behoven av att stärka arbetslagen. I en studie av lärares ut-
vecklingsarbete fann Rönnerman36 att samarbetet mellan lärarna inte enbart
handlade om gemensam planering utan det gällde flera aspekter i lärarens totala
arbetssituation. Det handlade om betydelsen av att inte vara ensam om ansvaret
för eleverna; att samarbetet ledde till pedagogiska diskussioner vilket i sin tur
ledde till behov av ökade kunskaper, något man också aktivt sökte sig till. På lik-
nande sätt betonar Nias37 och Pollard38 vikten av det sociala klimatet i skolan för
lärares trivsel och kvarvarande i yrket.

I både enkäten och intervjuerna har lärarna svarat på vad som är deras främsta
motivation eller drivkraft för att arbeta som lärare. Här kan man urskilja tre hu-
vudriktningar. Å ena sidan talade lärarna om att barnen ger dem mycket, å andra
sidan uttryckte de sig i termer av att de själva betyder mycket för eleverna. Det
kan i det sistnämnda fallet handla både om att ta hand om de elever som på olika
sätt har det svårt, att företräda de ”rätta” värderingarna liksom att förmedla kun-
skaper till eleverna. Även kollegorna framhölls som betydelsefulla för att gå vi-
dare i yrket. Det tycks som om förändringarna mot arbetslag uppfattades positivt
av dessa lärare och gav dem kraft att jobba vidare i yrket. Några få lärare angav
lön och arbetstider som en drivkraft i läraryrket och då kopplar de också samman
lönen med arbetstiden, loven och att det är passande för familjesituationen. En lä-
rare, som under en tid prövat på ett annat yrke och återvänt till läraryrket menar
dock att lönen var här avgörande tillsammans med självständigheten i läraryrket.
De flesta som gett svar av den här typen formulerar sig så att det ligger nära till
hands att dra slutsatsen att om det inte vore för de korta dagarna, loven samt om
det vore enklare att omskola sig så skulle de valt ett annat arbete.

34 Walkerdine 1990.
35 Arwedsson 1994.
36 Rönnerman 1993.
37 Nias 1989.
38 Pollard 1987.
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Barnen betyder mycket

De lärare som angav eleverna som motivation för yrket uppgav att det handlar om
en relation till eleverna som är betydelsefull. De uttryckte sig i termer av att
tycka om barn, barn är lätta att umgås med och att de själva får mycket tillbaka
genom sin samvaro med eleverna och genom att följa deras utveckling: 

Barnen är viktiga och de ger så  mycket tillbaka. De är så underbara även om de kan
var besvärliga ibland (I)

Att få följa elevernas utveckling mot att bli sociala individer som kan fungera
tillsammans är också motiverande i arbetet:

Att se barngruppen växa som människor. Förstå och acceptera varandra, likheter och
olikheter. (E)

Att arbeta tillsammans med eleverna är inte bara roligt, utan är också en källa till
utveckling för läraren och man behöver inte ha tråkigt, menade en del:

Jag upplever att jag utvecklas som människa i samspelet mellan barnen, kollegorna och
kunskaperna. (E)

Gillar att arbeta med barn. Det ”händer” saker hela tiden. Ingen risk att man blir uttrå-
kad. (E)

När eleverna ställer utmanande frågor kan det få stort inflytande på lärarens fort-
satta undervisning. Bland de lärare som i intervjuerna tog upp eleverna som driv-
kraft, framhöll mer än hälften att elever med behov av särskilt stöd är den grupp
elever som betytt mest i deras yrkesutveckling:

…då man har hand om och ansvar för elever med väldigt stora behov av nåt slag, som
jag inte har mött tidigare, det brukar alltid innebära mycket tankemöda om känslor i
berg och dalbana, så jag är tvungen att läsa på och utveckla och ta reda på mer, så jag
kan känna att jag har det någorlunda i min hand och vet vad det är frågan om. (I)

Även om man som lärare lär sig nya saker genom att arbeta med elever som har
väldigt specifika problem så är det erfarenheter man har nytta av i många olika
sammanhang.

Det är lärdomar och även om man inte har barn med dampdiagnostik så har man ju
många som tangerar problematiken om inte annat som man kan hjälpa på många olika
sätt. Så det var en mycket stark erfarenhet eller en stor och lärorik. (I)

Jag är viktig för barnen

Ett flertal lärare lyfte fram att de själva har något att ge eleverna. Några beskrev
att de har något ”särskilt” att ge barnen. Detta ”särskilda” kan variera från att de
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besitter kunskaper och erfarenheter till att de har de ”rätta ” värderingarna. Det
kan också innebära att de genom sitt yrke har möjlighet att ge elever med sociala
problem ett alternativ och därigenom kan påverka och förändra deras situation.
Inledningsvis återges några citat där lärarna ser sin egen betydelse i relation till
elevernas sociala situation och framtida möjligheter: 

Ja, det är det att jag är bra för barn och ungdomarna, ge dem en möjlighet att ta vara på
framtiden. Att man försöker ge dem livsglädje och att det ska vara roligt med livet i all-
mänhet /…/ Jag har i min klass som jag undervisar nu flera barn som har väldigt starka
behov och då känner man att man fyller en funktion. (I)

Jag vill förmedla ett hopp till de barn och ungdomar jag möter, en konstruktiv motbild
till förtvivlan och kaos och en vuxenvärld som sviker barnen. (E)

En grupp lärare hänvisade till sin egen pedagogiska yrkeskompetens och vad de
därmed kan ge eleverna. Dessa lärare förefaller vara stolta över sin yrkeskompe-
tens och att känna att de har en betydelse för de barn de undervisar. En lärare ut-
tryckte det som att hennes drivkraft är de tankar hon har i pedagogiska frågor:

Mina pedagogiska tankar om lärande och tankar om hur åstadkomma en stimulerande
undervisningssituation som ser till hela barnet, enskilt och i grupp. (E)

Just förmågan att åstadkomma ett intresse och en vilja hos eleven är något som
flera lärare återkom till:

Utmaningen i att få barnen att vilja lära sig för sin egen skull, och känna stolthet för sitt
arbete. (E)

Som lärare kan man ge eleverna också andra saker än de rent kunskapsmässiga.
Vissa lärare poängterade det mångsidiga i läraryrket och att de är viktiga för ele-
verna på många olika sätt:

Att ge barnen de verktyg de behöver för att utvecklas socialt och kunskapsmässigt. Att
få barnen att våga gå lite utöver de gränser de själva har- tala, spela teater, måla osv. Att
visa på den mångfald som finns. Att arbeta med demokrati och rättvisa och mot en
bättre miljö. (E)

Gemensamt för de flesta lärare som gav uttryck för denna uppfattning var att de
förefaller vara trygga i sin yrkesroll, de känner att de kan skapa ett klimat som
eleverna kan utvecklas i. De har också en övertygelse om att de är viktiga och be-
hövs, de kan vara en vuxen som har en avgörande betydelse för många elever.

Kollegorna är viktiga

Även om majoriteten av lärare talade om att det är relationen till eleverna som är
den avgörande motivationen för att fortsätta i yrket var det många lärare som
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också nämnde vikten av samarbete med kollegorna. I detta sammanhang talade
man om att det är skönt att ha någon att diskutera olika skolproblem med och att
man slipper vara ensam om ansvaret.

Jag tycker att det är roligt att visats i den här miljön, jag tycker att det är roligt att
umgås med barnen, men jag tror inte att jag skulle klara det om jag inte trivdes jättebra
med mina kollegor. Jag kan känna mig orolig om jag skulle hamna i den situationen att
jag inte kan samarbeta, då blir det tungt, då kan jag inte garantera att jag fortsätter. (I)

Några få lärare lyfte upp arbetslaget som tillfredsställande, vilket kan sägas vara
en av de förändringar som genomförts under 1990-talet. En av lärarna beskrev
arbetslagets arbetssätt så här: 

Ja, det är nog samarbete med de andra lärarna. Faktiskt så är det det. Och att vi samar-
betar. Att vi lägger upp undervisningen tillsammans, kommer på roliga arbetsområden
och roliga ”story-lines” som det har varit här då i några år. Att man skapar något till-
sammans och genomför det och känner att barnen tyckt att det varit roligt, man märker
att de har lärt sig mycket. Det är väldigt tungt att jobba själv och man får ju själv stå
tills svars för allt som man är missnöjd med. Och då är det lätt att man tar det person-
ligt, tror jag. Nu delar man på ansvaret och det tycker jag är positivt.(I)

Att få möjlighet att dela med sig till sina kollegor av sina positiva erfarenheter är
också något som upplevdes som viktigt. Ovanstående lärare beskrev entusiastiskt
hur de blivit engagerade i att hålla i studiedagar:

Och sen en annan sak som har varit väldigt rolig de senaste åren är att andra i den här
kommunen, inte bara här utan faktiskt på fler ställen i Sverige har blivit väldigt intres-
serade av vårt arbetssätt. Vi har t ex hållit en tre timmars work-shop i en kommun, och
i förrgår var vi i en annan kommun och hade ett seminarium i tre timmar med lärare. (I)

Bland frågorna kring vad som motiverar en lärare att vara kvar i yrket sökte vi
också svar på om de tillfrågade kunde ange någon speciell person eller händelse
som de menat vara avgörande för den egna yrkesutvecklingen och som också haft
betydelse för att de var kvar i yrket. Bland de 30 lärare vi intervjuade angav un-
gefär hälften att kollegor hade haft en mycket stor betydelse i den egna yrkeskar-
riären, framför allt har specialpedagogerna varit viktiga. Ofta nämndes också en
lärare med mer erfarenhet från vilken de fått stöd och hjälp i hur de skulle struk-
turera arbetet och lösa specifika problem. Även här nämndes arbetslaget som en
viktig grupp att lära från och utvecklas tillsammans med. 

Kollegor, det är både äldre och yngre. Jag känner att några äldre som är specialpedago-
ger har hjälpt mig mycket och gjort att jag vidareutvecklats. Även nyutbildade att det
har kommit nyutbildade in till yrket, att skolan inte har stagnerats utan det har kommit
nya friska vindar och rört runt. (I)
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Situationer som har varit jobbiga när man kanske har varit i konflikt med några elever
och så ser man hur en annan kollega löser det här. Då tar man åt sig. Jamen det där var
ju bra så där ska jag också göra. (I)

En av lärarna ger exempel på vad samvaron med kollegorna kan ge: 

Det är väl det att jag vågar stå för den som jag är i större utsträckning och inte försöker
gissa vad man förväntar sig av mig eller att jag kanske ska vara på ett speciellt sätt, ja,
våga lita på att mitt sätt håller. Det är mycket lättare för andra om jag säger hur jag kän-
ner. Om jag har tänkt över det så jag vet vad jag vill ha sagt med det. Det är väl sådana
grejer som jag fått jobba med, att jag har trott att det har varit bättre att kanske inte tala
klarspråk alltid, det försöker jag väl lära mig. (I)

2.7 Avslutande reflektioner
Lärarna i vår studie är kritiska till de effekter decentraliseringen av den svenska
skolan givit vad avser möjligheterna att behålla en likvärdig skola. Missnöjet rik-
tas framförallt mot tre upplevda förhållanden. Det första rör förtroendet för lokal-
politikernas förmåga att skapa skolplaner som skolledningarna kan ha som ut-
gångspunkt för sina skolors arbetsplaner. Det andra förhållandet som missnöjet
riktas mot är fördelningen av ekonomiska resurser. Det tredje området handlar
om det pedagogiska ledarskapet i dagens skola.

I relation till lärarnas missnöje med de lokala politikerna är det intressant att
notera att det nu initieras förändringar från centralt håll. I regeringens utveck-
lingsplan39 föreslås att det fortsättningsvis ska bli möjligt att avstå från att skapa
kommunala skol- och lokala arbetsplaner. Läroplanens mål kan därmed utgöra
utgångspunkten för skolarbetet utan en kommunal omtolkning. Vidare har Skol-
verket utvecklat framgångsmått som ingår i verkets tillsyn fr o m hösten 2003
av skolors förmåga att nå de centrala målen för skolarbetet40. Vi torde när detta
system blir helt tydligt för skolans personal få se en klar riktningsändring i
många kommuner och skolor. Lokala särlösningar kan då komma att bli mindre
angelägna till förmån för en anpassning till Skolverkets indikatorer för den cen-
trala planens fostrans- och kunskapsmål. Denna förändring skulle kunna lösa
stora delar av lärarnas frustration över lokala politikers oförmåga att styra skolan.
En förändring från kommunala skolplaner till en anpassning till läroplanen kan
även ge upphov till en förnyad diskussion om bedömningar av kvalitet i skolan.
Det kan t ex bli intressant att följa hur Skolverket följer upp resultaten av sitt till-
synsuppdrag. Med vilken kompetens och med vilka metoder kommer de att ut-
värdera sitt uppdrag? Hur kommer lärarutbildningarna att agera för att svara mot
nya kompetensbehov bland lärarna på fältet?

39 Utbildningsutskottets betänkande 2002/03:UbU3
Kvalitetsarbete och planering för skolan

40 Se http://www.skolverket.se/tillsyn/tillsyn.
shtml#inspektera
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När väl den nya kvalitetsprocessen etablerats kvarstår ändå problemet med för-
delningen av resurser, lärarnas andra kritik i relation till målet om en likvärdig
skola. Den ekonomiska fördelningen sker även fortsättningsvis via staten till
kommunerna som själva har att lägga till resurser efter förmåga samt fördela dem
lokalt. Lärarnas påpekande om svårigheterna att upprätthålla en likvärdig skola i
ett sådant resurstilldelningssystem torde snarare förstärkas än minskas mot bak-
grund av kommunernas ekonomi. De förväntas under en överskådlig framtid ha
fortsatta ekonomiska underskott.

Det tredje förhållandet man är missnöjd med är det pedagogiska ledarskapet.
Rektorerna uppfattas drunkna i uppgifter av administrativt slag. Det vore bättre
att ekonomi- och andra administrativa uppgifter utfördes av personer särskilt ut-
bildade för ändamålet. Då öppnar sig, enligt lärarna, en reell möjlighet för rekto-
rer att arbeta med pedagogiskt ledarskap. Denna uppfattning sammanfaller delvis
med samhällets uttryckta förväntningar på dagens skolledare. Enligt Johansson41

ska skolledarna kunna leda den pedagogiska diskussionen i skolan. Statsmaktens
förväntan är också att rektor ska leda arbetet och skapa en bra kommunikation
med hjälp av en demokratisk ledarstil. Det kan dock ifrågasättas om det är möj-
ligt att upprätthålla en legitimitet när sparkrav matchas mot förväntningar på pe-
dagogiskt utvecklingsarbete och likvärdighet för elever oberoende av var man
bor.

Under temat läraryrkets förändring beskrev vi tre olika sätt att hantera de för-
ändringar lärarna hunnit vara med om under sina dryga tio år i den svenska sko-
lan. En grupp har valt att aktivt delta i skolans förändringar. De studerar olika frå-
gor som berör dem samt samarbetar med kollegor och skolledning med ambitionen
att kunna förstå och verka i den omvandling de själva aktivt tar del i. Strategin är
konstruktiv i förhållande till den reformering som faktiskt sker i skolan. Den
andra strategin innebär att selektivt delta i skolans förändringar. Gruppen är posi-
tiv men väljer strategiskt aktiviteter för att kunna orka med och göra ett arbete de
känner sig tillfreds med. Här kan vi se två sidor av skolförändringarna. Lärarna
förhåller sig i grunden positiva till sitt arbete men yrket ställer många krav och
det är inte alltid möjligt för den enskilde att leva upp till alla förväntningar.
Denna grupp lärare tillhör ändå de som ser möjligheter och har ett positivt enga-
gemang för sitt arbete. Vi kan dock ana att om kraven och förändringarna tilltar
kan de komma att förena sig med den tredje gruppen lärare som resignerat. De
som har gjort detta överväger ibland att sluta. Med många obehöriga lärare och
stora pensionsavgångar i en nära framtid är det väsentligt att gruppen lärare som
tenderar att resignera kraftigt minskar, inte ökar.

41 Johansson 2001.
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Under temat ”vad är en lärare” beskrev vi lärarnas yrkesuppfattningar. Att vara
lärare innebär att skapa förutsättningar för elevens utveckling och lärande genom
värderingsfostran, uppmuntran, pedagogisk planering samt genom påverkan av
lärandesyn. I allt väsentligt uppfattningar som sammanfaller med de förväntning-
ar som uttrycks på lärarna i Lpo 94. Vi vill här även understryka att lärarnas upp-
fattningar om läraryrket i stort även är förenliga med deras önskan om ett bättre
pedagogiskt ledarskap av skolan. Ett utvecklat pedagogiskt ledarskap kan för-
bättra möjligheterna att skapa förutsättningar för elevers utveckling och lärande.
Vi vill här också understryka den betoning på lärarens fostrande uppgifter som
klart framkommer i intervjuerna med lärarna.

I vårt sista tema ställer vi frågan om vilka drivkrafter som finns för att arbeta
som lärare. Skolbarnen, kollegorna och lärarna själva utgör på lite olika sätt basen
för ett framgångsrikt arbete som lärare. Det är i sina relationer till eleverna som lä-
rare erhåller stimulans och ”näring” för sitt arbete samtidigt som de själva upple-
ver att de har något att ge. I arbetet med kollegorna erhåller lärarna stöd och inspi-
ration samt möjlighet att arbeta tillsammans. Uppfattningarna har också stöd i
Lpo 94 där arbetet med skolbarnen sätts i centrum liksom förväntningarna på att
skolarbetet ska drivas i samarbete mellan kollegor och mellan elever. Ett demokra-
tiskt samarbete i skolan är en hörnpelare i värderingsgrunden för den svenska sko-
lan varför arbetssätt som uppfattas befrämja demokrati också förordas42. 

I den politiska debatten om skolan idag lyfts allt oftare uppfattningar fram som
skiljer sig från hur lärarna förstår sin vardag i skolan. Inför det senaste riksdags-
valet diskuterades bl a hur man ska komma tillrätta med ordningsproblemen i den
svenska skolan och inte sällan framfördes ökad disciplin och ett återupprättande
av den auktoritära läraren som en lösning. Ett sätt att göra detta som föreslogs var
att återinföra betygen i Ordning och Uppförande. Även om lärarna i denna studie
talar om samma problem som politikerna, dvs bristande ordning och elevers bris-
tande respekt för såväl lärare som kamrater, så är det ingen lärare som tror på den
auktoritära läraren. Istället poängterar de att läraren idag måste skapa en bra rela-
tion till vart och ett av barnen och den vägen skapa respekt i relationen. Att hela
tiden arbeta med relationerna i gruppen ser lärare idag som en oundviklig del av
den fostrande funktion som ingår i lärarrollen. Även om en del lärare beklagar
detta förhållande och en del valt att sluta med den motiveringen, förefaller de
vara överens om att den bilden gäller. Vi har ett annat samhälle idag och därmed
andra relationer och att ropa på den auktoritära läraren är knappast lösningen på
ovanstående problem. Ytterligare ett inslag i den politiska debatten om skolan är
behovet av att öka lärarnas ämneskunskaper. Inte heller här är lärarna i vår studie

42 I Roth Klas och Jonsson Britta (red) (2003)
problematiseras huruvida detta ännu faktiskt
sker.
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överens med kritikerna, istället understryker de behovet av kunskaper för att
skapa goda relationer i grupperna, något som är nödvändigt för att i förlängning-
en kunna skapa ett klimat för lärande i klassrummet43. Vidare argumenterar lärar-
na för egen handledning och ett pedagogiskt ledarskap. Kort sagt är lärarnas
fokus satt på fördjupade och bättre kunskaper i hur goda sociala relationer, mel-
lan elev – elev, lärare – elever, lärare – lärare samt lärare – ledare, skapas och för-
bättras. Filosofen Roger Fjellström44 som i olika sammanhang utrett fostrans be-
tydelse i skolarbetet väljer en provokativ liknelse för att illustrera detta: 

En skola som huvudsakligen ägnar sig åt faktuella, språkliga, matematiska och logiska
kunskaper och färdigheter men inte intresserar sig för elevernas helhet liknar en bil-
verkstad som engagerar sig i om förgasaren fungerar men ignorerar om bromsarna sak-
nas, kopplingen är ur funktion, taket har blåst bort eller golvet rostat igenom. (s 53) 

I vår inledning citerade vi U.P. Lundgren för att åskådliggöra vilka förändringar
den svenska skolan genomgått det sista decenniet. De mellanstadielärare som vi
intervjuat har naturligtvis inte i sitt arbete erfarit alla uppräknade förändringar.
De har mer eller mindre direkt efter sin lärarexamen skolats in på en arbetsplats
där nerskärning av resurser i kombination med nya ansvarsuppgifter och arbets-
former haft hög prioritet på den nationella och lokala agendan. Den utbildning de
hade med sig saknade enligt dem själva främst innehåll om grupprocesser samt
handledning från mentorer och skolledning. Lärarnas reflexioner är intressanta i
relation till hur de själva beskriver styrningen av skolan, läraryrket samt vad som
driver dem att fortsätta. De understryker de negativa effekter som nedskärningar
och nya och fler åtaganden innebär. En utmaning för svensk lärarutbildning är att
förbereda lärarstudenterna för den verklighet lärarna beskriver. Utbildningen bör
ge dem goda insikter om, under vilka förhållanden barn och ungdomar lever idag
och vad det innebär för skolverksamheten. I detta ligger också att studenterna
under sin studietid förvärvar ett förhållningssätt som möjliggör för dem att i sin
senare lärarverksamhet utveckla och fördjupa sina relationer till eleverna. 

Att förbereda blivande lärare för de allt snabbare förändringsprocesserna i sko-
lan, så man aktivt kan ta del av, värdera och delta i förändringsarbete är ytterliga-
re en utmaning för lärarutbildningen. Lärarna i vår studie har själva fått utveckla
strategier för att kunna arbeta med de ständiga förändringar de utsätts för. 

Flertalet av lärarna i vår studie är, trots beskrivna problem, ändå positivt in-
ställda till sitt arbete. Läraryrket beskrivs som en relationsbaserad verksamhet in-
riktad mot elevers utveckling. För att klara uppgifterna arbetar man tillsammans
med sina kollegor samtidigt som man önskar att skolledningen skulle kunna ar-
beta mer som pedagogiska ledare. 

43 I Hult & Olofssons arbeten (1997 och 1998) om
examination inom lärarutbildningen framgår att
ämnesstudierna förmedlar en bild av läraren som
kunskapsförmedlare, medan de pedagogiska
kurserna i högre grad förmedlar en bild av läraren
som handledare för att utveckla elevernas lärande.

44 Fjellström 2003, se även Fjellström, 2004.
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Trots den kritik lärarna för fram av förhållandena i och kring läraryrket, som
även har stöd i andra forskningsstudier, är det positivt att det i intervjuerna fram-
går att lärarna hanterar sin vardag med god kännedom om hinder, möjligheter
och vad det är de saknar. 
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3. Förskola och skola i samverkan – Om generativt
förhållningssätt och lärande

Mia Maria Rosenqvist

Enligt förarbetena till nuvarande läroplaner1 ska innehållet i förskolans och
grundskolans verksamheter komplettera varandra. Genom införandet av läroplan
för förskolan år 1998 ville regeringen stödja och skapa gynnsamma förutsätt-
ningar för utvecklandet av en gemensam syn på barns och ungdomars utveckling
och lärande mellan olika yrkesgrupper i förskola och grundskola2. I betänkandet
diskuteras undervisningsbegreppet och det framhålls att det inte längre är me-
ningsfullt att förbehålla grundskollärarna rätten att undervisa, man vill ge denna
möjlighet även till förskollärare och fritidspedagoger.

I LUK -utredningen3 betonas att utredare, i tidigare dokument för förskola och
grundskola, framhållit att ”det som kallats förskolepedagogik framstått som en
önskvärd inspiration också för skolans utveckling”4. Det konstateras att det ”inte
sällan uppstår problem som hänger samman med skilda synsätt hos såväl studen-
ter som lärarna i lärarutbildningen.”5 Det betonas också vikten av att lärare i olika
skolformer ”ges möjligheten att få tillgång till ett gemensamt språk och ett ge-
mensamt kunskapsinnehåll.”6 Vidare skriver utredarna ”Vad avser utvecklingen
inom grundskolan framhåller regeringen just särskilt integreringen av den peda-
gogiska verksamheten för barn och ungdomar för att nå högre kvalitet i såväl för-
skolans som skolans och fritidhemmens verksamhet.”7 Sammanfattningsvis är
min tolkning av de redovisade citaten att utredarnas intentioner är att förskollä-
rar- och grundskollärarutbildningarna bör integreras och det som talas om som
förskolepedagogik ska påverka blivande grundskollärares föreställningar om ar-
betssätt och undervisning.

I tidigare undersökningar har forskare, bland annat Haug8 funnit att om sam-
verkan förläggs inom grundskolans lokaler, utvecklar förskollärarna skoltraditio-
nella undervisningsmetoder. Mot den bakgrunden blir det intressant att se hur
förskollärarens respektive grundskollärarens undervisning utvecklas när samver-
kan förläggs inom lokaler i förskolemiljö med bland annat många rum för barns
fria aktiviteter och lek.

Detta projekt genomfördes i en medelstor kommun i landets mellersta del. Vid
kommunens skolsammanträde våren 1999 hade jag beretts möjlighet att presen-
tera en idé med en ”daghemsskola”, som den då kallades. Idén bestod av en ål-
ders- och temaintegrerad verksamhet för barn 3-9 år som skulle fungera som för-
skola, skola och fritidshem, allt i en och samma verksamhet (vi kallar denna

1 SOU 1997:21, SOU
1997:157.

2 SOU 1997:21, SOU
1997:157, Reg. skr.
1996/97:112.

3 SOU 1999:63.

4 SOU 1999:63 
sid.142 ff.

5 (a.a.).
6 (a.a.).
7 (a.a.).
8 Haug 1992.
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verksamhet för Fidusia som är latin och betyder ”tillit”). Idén med denna ’totalin-
tegrerade’9 verksamhet tilltalade politikerna i skolnämnden. Några tillfrågade
rektorer och pedagoger visade intresse och efter omfattande ombyggnad inrym-
des verksamheten så småningom i det gamla kommunalhuset i kommunen.
Våren 2002, är cirka 40 barn, 4-9 år,10 inskrivna i verksamheten. Arbetslaget be-
står av fem förskollärare och en pedagogisk assistent som anställdes hösten 1999
samt en grundskollärare som anställdes hösten 2000. När denna studie genom-
fördes var barnen mellan tre och nio år gamla.11

Idén med projektet består i att följa en ålders- och temaintegrerad verksamhet
för barn 3-9 år med förskollärare och grundskollärare12 som arbetar i samma ar-
betslag i förskolemiljö. Det som främst utmärker förskolemiljön är att det finns
många rum för barnen att vistas i. Det finns två större arbets- och/eller samman-
trädesrum och ett kontor samt ytterligare ateljé, rörelserum, verkstad, dramarum,
vilo- och avslappningsrum samt datorrum/bibliotek. 

I projektet13 används aktionsforskningsansats med bland annat intervjuer, ob-
servationer och minnesanteckningar i form av dagboks- och loggboksanteck-
ningar, samt egna minnen från projektmöten/bordssamtal och vardagliga händel-
ser från mina spontana besök där.

En övergripande fråga som väglett mig i detta kapitel är hur samverkan utveck-
lades i temaarbetet mellan förskollärarna och grundskolläraren i förskolemiljön,
när de ”utgår från barnet”, som det står i läroplanerna14. Av Hanssons utbild-
ningsrapport framgår att nämnda uttryck används på olika sätt i läroplanerna. Det
talas till exempel om barns intressen, erfarenheter och mognad15. 

Observationer av pedagogernas arbetssätt har lett fram till studiens huvudre-
sultat som här benämns generativt förhållningssätt och generativt lärande. Ett ge-
nerativt förhållningssätt känns igen genom att pedagogerna förhåller sig medve-
tet och uppmärksamt till barnens frågor, sådant barnen visar intresse för och så-
dant som händer i samhället och som influerar temaarbetet. Generativt lärande
har sprungit fram ur barnens tankar och funderingar. När barnen fått hålla på
med sådant som intresserat dem har deras tankar bearbetats och mognat och då

9 Enkelt citattecken syftar på någon fras i vardagligt tal eller uttryck som jag kommer ihåg från mina
besök i Fidusia men som inte är nedtecknat. Dubbla citattecken används i de fall orden/utsagan
ifråga kommer från ett verk eller dokument.

10 Vid inskrivningen, hösten -01, bestod barngruppen av 3-8-åringar. Under temaarbetets gång fyllde
de yngsta barnen fyra eller fem år och de äldsta nio.

11 Projektet syftar också till kompetensutveckling för pedagogerna. De har bland annat deltagit i en
forskningscirkel och skrivit utbildningsrapporter. Irene Björkman och Marianne Tysklind har skrivit
en utbildningsrapport med titeln Min Bok - En dokumentation av barns utveckling och ett
hjälpmedel vid professionella utvecklingssamtal. Tre pedagoger Anna-Stina Andersson, Ann-Marie
Olsson och Karin Widén har skrivit berättelser om sina yrkeserfarenheter. Rapporten har titeln Tre
kvinnors yrkeslivsberättelser. Barnskötare - grundskollärare - förskollärare - av igår, idag och
imorgon. Christina Hanssons rapport har titeln Vad menas med uttrycket ”att utgå från barnet” - En
studie av vad uttrycket ”att utgå från barnet” kan betyda i läroplaner och pedagogers utsagor. Ann-
Katrin Giers rapport har rubriken: Hur används leken i undervisningen? - En intervjustudie om
leken i en förskoleklass skolår 1 och 2 i en skola samt i Fidusia - de äldre barnen. Britt Nordh
undersökte föräldrars uppfattningar om verksamheten i rapporten Vad tyckte föräldrarna efter ett
år? - En enkätstudie av föräldrars uppfattningar om verksamheten i Fidusia.

12  Förskollärare och grundskollärare benämns pedagoger. När sammanhanget kräver använder jag
uttrycket skollärare eller grundskollärare för utbildade lärare verksamma i grundskola och
förskollärare för utbildade lärare verksamma i såväl förskola som grundskola. 

13 När jag använder ordet 'projekt/et' syftar jag på både verksamheten och mitt engagemang som
forskare i Fidusia, där min uppgift är att följa verksamheten och utvärdera densamma. För att
utvärdera projektet sökte jag och fick anslag från Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forsknings-
fond. 

14 Jag syftar på Läroplan för förskolan, Lpfö 98 och Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo
94. Denna reviderades 1998 och anpassades även till förskoleklasser och fritidshem.

15 Hansson 2002.
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har nya tankar väckts på andra aktiviteter som en naturlig följd. Det generativa
förhållningssättet syftar på pedagogernas handlingar medan generativt lärande är
barnens läroprocess. I praktiken sker en ömsesidig växelverkan mellan dessa
båda fenomen.

3.1 Skolifiering – leken ges en undanskymd plats

I samband med att förskolan fick sin första läroplan som trädde i kraft 1 augusti
1998 beslutade riksdagen att införa förskoleklasser för alla sexåringar i Sverige.
Skolverket har regeringens uppdrag att följa förskoleklassernas utveckling. I den
första rapporten från Skolverket som kom i maj 2000 konstateras att verksamhe-
ten i förskoleklasserna påverkats av ett arbetssätt som vi känner igen från skolan
och som beskrivs i citatet nedan, ett arbetssätt som här benämns skolifiering eller
förskolning. Det som främst utmärker skolifieringen av förskoleklasserna är att
leken fått en mer undanskymd roll i dessa jämfört med förskolor i övrigt. I rap-
porten skriver författarna: 

Det finns en tydlig tendens att arbetet i förskoleklass och i de integrerade verk-
samheterna organiseras efter en struktur där schemaläggning och uppdelning av
skoldagen i olika arbetspass/lektioner med tydliga raster emellan är det känne-
tecknande draget. Det finns också en tydlig tendens att varje ämne eller typ av ak-
tivitet har sin särskilda tid under dagen. Lek och skapande verksamhet, som givits
ökad betydelse i läroplanen, är vanligen schemalagda och organiseras som separa-
ta aktiviteter – snarare än att de utgör en integrerad del i arbetet som helhet.

Såväl tema- som ämnesinriktade arbetsformer är vanligt förekommande. Verk-
samheterna utmärks av en markant vuxenstyrning av elevernas arbete. Det före-
faller som om skolans mer ämnesinriktade kunskapssyn och organisering av
verksamheten håller på att ta över i förhållande till en mer sammanhållen barnin-
riktad kunskapssyn och organisering16. Integrationsreformen hade inte som syfte
att förskoleklasserna skulle skolifieras, snarare väntade man sig att förskolans
pedagogik skulle påverka skolans17. 

Lekforskare som Birgitta Knutsdotter-Olofsson har forskat länge om barns lek
och hon menar att lek är nödvändig för barns harmoniska uppväxt18. Enligt läro-
planerna ska förskollärare och grundskollärare arbeta temainriktat och även ta in
leken i undervisningen. Frågan som vägleder i detta kapitel är vad som händer i
temaarbetet, hur detta utvecklas och hur pedagogerna hanterar den så kallade fria
leken, barns rollekar och övriga lekar i temaarbetet när de ”utgår från barnet”?

16 Skolverket 2000, s 7.
17 SOU 1994:45.
18 Se till exempel Knutsdotter-Olofsson 1991.
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Temastudien hösten 2000 – våren 2002 

Kapitlet börjar med en kort beskrivning av hur pedagogerna konstruerade och ge-
nomförde teman från hösten 2000 till och med våren 2002. 

Temastudien började hösten -00 och avslutades våren -02. Första terminen, hös-
ten -00, var verksamheten så ny för såväl barn som pedagoger så då gjorde pedago-
gerna på traditionellt sätt. De valde teman å barnens vägnar och bestämde sig för
att alla barn skulle arbeta med tema Vatten. Då barnen visade stort intresse för detta
tema beslöt pedagogerna att fortsätta med samma tema även under våren –01. 

Terminen därpå, hösten –01, skulle barnen vara delaktiga och välja teman.
Valet genomfördes så att barnen skulle få välja fritt, ’utan påverkan’, som en av
pedagogerna uttryckte det. Barnen uppmuntrades att välja teman som de trodde
att de mer varaktigt ville ägna sig åt. För att underlätta förståelsen av barnens in-
tentioner och bättre kunna tillmötesgå varje barn initierades temaarbetet med att
pedagogerna systematiskt observerade och intervjuade barnen. Genom observa-
tionerna och intervjuerna fick pedagogerna en förförståelse för barnens intentio-
ner. Därigenom kunde de hjälpa barnen att formulera sina önskemål tills barnen
blev nöjda med sina valda teman. Barnen skulle ha fri lek men även undervis-
ningslekar skulle förekomma i temaarbetet. Under intervjuerna eller samtalen
med barnen gav de 40 barnen sammantaget uttryck för en rad olika önskemål
som sammanställningen nedan visar:

Antal barn och 
barnens åldrar Barnens önskemål
5 barn 3-5 år Riddare och hur det var förr
3 barn 3-5 år Olika djur, ex björnar, älgar och harar
10 barn 3-8 år Rymden, stjärnor, planteter, universum, och solen
1 barn 8 år Skalbaggar
1 barn 6 år Datorer
1 barn 7 år Fiskar
1 barn 7 år Träd
3 barn 7 år Djur
1 barn 7 år Dinosaurier
1 barn 7 år Medeltid
1 barn 8 år Pingviner och valar
1 barn 8 år Kaniner och marsvin
1 barn 8 år Ödlor och ormar
4 barn 8 år Förr i tiden och hur det såg ut då
1 barn 8 år Godis och hur pokemonkort tillverkas
5 barn 3-6 år Barnen hade inga speciella önskemål

Figuren visar hur barnen valde vad de ville arbeta med under en längre tid.
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För att kunna hantera barnens önskningar sammanförde pedagogerna likartade
sådana till tre övergripande temaområden:
• Temaområde Samhälle-medeltid-riddare (15 barn 3-9 år)
• Temaområde Natur-djur-växter (10 barn 4-8 år)
• Temaområde Natur-rymden (15 barn 5-9 år)

Med utgångspunkt i dessa temaområden ombads barnen sedan välja sina intres-
seområden och aktiviteter ytterligare en gång. I detta skede initierades också
barnens egen planering och eget arbete. Inom sina intresseområden fick barnen
också precisera vad de ville veta mer om och fördjupa sig i och vilka aktiviteter
de ville göra. Teman introducerades med vad pedagogerna kallade för upplevel-
seteater och genomfördes i övrigt med många skapande inslag. Under året inföll
olika kulturella traditioner som också uppmärksammades, dessa var till exempel
tema Advent – Lucia – och – Jul – Påsk – Valborg.

Under våren 2002 fortsatte de tre temaområdena från höstterminen -01 och
barnen arbetade med sina teman. I mars i samband med Vasaloppet i Mora, till-
kom ett nytt tema, nämligen Gustav Vasa. I samband med detta ordnades med ak-
tiviteter, bland annat ’Lilla Vasaloppet’ för barnen. Under senvåren uppstod ännu
ett nytt tema som kom att heta Kropp och kön. 

Ett intressant resultat som här visar sig är att temaarbete ’utifrån barns intres-
sen’ går utöver vanlig åldersindelning och istället skapas mognads- eller intresse-
grupper. 

Begreppsanvändningen i temaarbetet

Redovisningen i det följande sker ur ett planerings- och genomförandeperspektiv.
Detta innebär att jag ser verksamheten i Fidusia på två arenor eller nivåer, dels på
planeringsnivå, dels på genomförandenivå19. Till planeringsnivån hör pedagoger-
nas planering av temaarbetet. Till genomförandenivån hör dagliga aktiviteter, det
vill säga sådant som skrivs in i kalendern eller almanackan, vad jag benämner al-
manacksplanering och som är meningen också ska genomföras i den praktiska
verksamheten. Jag tror att planerings- och genomförandeperspektivet kan vara
till hjälp om man vill ordna upp begreppen i temaarbetet.

I de samtal som förts om temaarbetet till exempel vid projektmöten, i fokus-
gruppsamtal och i vardagliga samtal har en mångfald av begrepp vuxit fram.
Nedan följer exempel på begrepp som pedagogerna använt vid olika tillfällen när
de talat om temaarbetet:

19 Planeringsnivå och genomförandenivå kan jämföras med
termerna formuleringsnivå och realiseringsnivå i
Lindensjö & Lundgren 2000. Deras begrepp täcker inte
helt vad som inryms i planerings- och genomförandeni-
våerna ovan, men är en bra utgångspunkt för hur man
kan tänka omplanering och genomförande - två skilda
fenomen som har stark beröring med varandra.
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• Tema, huvudtema, övergripande tema, terminstema, temaområde eller tema-
arbete

• Deltema eller undertema. Kontinuerligt tema eller inskjutande tema
• Specifikt tema eller fördjupningstema eller individuellt tema eller barntema

eller intresseområden och önskningar
• Egen planering eller individuell planering
• Individuellt arbete eller självständigt arbete eller eget arbete
• Vardagliga händelser, tillfälligt tema
• Aktiviteter
I vardagligt tal använde pedagogerna begreppet tema generellt oavsett vilken
nivå i organisationen de syftade på. Pedagogerna kunde säga ”vi ska ha tema
Natur” eller någon frågade ”vilka teman har barnen på gång nu?”.

När planeringssamtalet handlade om vilket eller vilka teman som skulle utgöra
innehåll i verksamheten över en längre tid användes begrepp som huvudtema
eller terminstema. Begreppen övergripande tema eller temaområde användes sy-
nonymt med huvudtema. När pedagogerna planerade ett (huvud-)tema spjälka-
des detta upp i mindre delar som då benämndes delteman eller underteman. 

Varje höst inleddes alltså med tema Kamrat. När händelser i barngruppen för-
anledde detta knöt pedagogerna an till tema Kamrat till exempel i en samling
eller där något hände som krävde ett eventuellt ingripande. Därefter fortsatte de
med det huvudtema som var aktuellt. I samlingarna förde pedagogerna samtal
med barnen om kamratskap och följde upp dessa samtal så länge det behövdes.
Pedagogerna menar att tema Kamrat i princip varit aktuellt under hela terminen.
”Det pågår ständigt”, sade en av pedagogerna. Jag kallar därför denna typ av
teman för kontinuerligt tema. 

Inskjutande tema kom ur vardagliga händelser som pedagogerna inte hade för-
utsett. Inskjutande tema aktualiserades av något påtagligt som hände i närmiljön
som till exempel tema Gustav Vasa. Sådana teman var begränsade till den tid som
fenomenet ifråga var aktuellt. Inskjutande teman visar sig i genomförandet och
kan sällan planeras i förväg. Ett inskjutande tema som till exempel Gustav Vasa
kan i det fortsatta arbetet användas som ett huvudtema och kan då planeras i för-
väg. 

När pedagogerna talade om vad barnen höll på med användes begreppen speci-
fikt tema, fördjupningstema, individuellt tema, barntema eller intresseområde.
Barnens spontana uttryck benämndes önskningar eller önskemål. Barnen önska-
de arbeta med en eller flera saker, som framgår av figuren. Pedagogerna förde
samman barnens önskemål till tre huvudteman och inom dessa valde barnen ut
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vad de ville arbeta med. Det som barnen sedan arbetade med kallades deras in-
tresseområden. Barnen fördjupade sig i sina intresseområden genom till exempel
egen planering och eget arbete. Uttrycket egen planering användes synonymt
med individuell planering. Denna planering skrevs in i barnens planeringsbok.
Eget arbete användes också synonymt med fördjupningstema eller barntema, in-
dividuellt tema eller självständigt tema. Egen planering och eget arbete kan dis-
kuteras på planeringsnivån. Sådana diskussioner kan då till exempel handla om
syftet med egen planering, hur barnen upplever detta och hur övningspassen i
form av eget arbete kan gå till. 

Begreppet temaarbete syftar, enligt min tolkning, på pedagogernas praktiska
arbete när de arbetar med teman. Begreppet temaarbete innesluter då samtliga
ovannämnda begrepp och kan hänföras till såväl planerings- som genomförande-
nivån.

När man arbetar med och talar om tema medför detta en komplex terminologi
som framgått ovan, som inte alltid är given från början. I didaktisk forskning är
praktiken i fokus. I detta fall är det pedagogernas tal om temaarbetet som jag no-
terat. En fördel med att fånga begrepp från vardagsspråket är att begreppen känns
igen. De blir då lättare att använda och man kan enklare komma överens om be-
greppens betydelse och användning. Min slutsats här är att när pedagogerna vill
förklara för varandra, föräldrar, barn och utomstående hur de arbetar, till exempel
hur teman planeras och genomförs, kan det vara bra med en precisering av de be-
grepp som används för att bli korrekt förstådd. 

Tema som process

Temaarbetet genomfördes inte i kronologisk ordning annat än det första temat på
terminen som är tema Kamrat. Som vi har sett skedde temavalen på olika sätt. I
en första omgång valde pedagogerna tema Vatten utan barnens medverkan. I den
andra omgången försökte pedagogerna ta reda på vad barnen var intresserade av
och barnen fick önska vad de ville arbeta med, vad de ville göra eller veta mer
om. Barnens önskningar relaterades till en planeringsnivå. Detta betydde att pe-
dagogerna diskuterade hur barnens önskningar skulle hanteras som någon form
av tema. Barnens önskningar relaterades också till en genomförandenivå vilket
betydde att pedagogerna diskuterade hur barnens önskningar kunde sammanfö-
ras till ’lagom’ stora teman, som i sin tur kunde planeras. I detta sammanhang ta-
lades också om intresseområden som syftade på det praktiska genomförandet vil-
ket skedde i form av barnens eget arbete. 
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Ibland bröts ett tema som var i fokus till förmån för något inskjutande tema som
barn och/eller pedagog upplevde som viktigt att synliggöra. Sådana teman var
tillfälliga och naturliga. Det hade varit konstigt för barnen om de inte fått ha akti-
viteter om Gustav Vasa när Vasaloppet var så påtagligt i närsamhället.
”Vardagliga händelser kilar in sig men temat kan alltid fortsätta nästa dag eller
dagen därpå”, som en av förskollärarna uttryckte det.

Pedagogerna ledde temat vidare och lät det naturligt övergå i annat huvudtema
allt eftersom tiden gick eller barnens intresse för pågående tema avtog. Olika
teman växte fram successivt, som i en process och följde inte en kronologisk ord-
ning eller ’rak linje’. 

Barn som inte ville arbeta med tema just då fick leka om de hellre ville det.
Här hade dock grundskolläraren för 7- till 8-åringarna kravet att den tid som bar-
net ifråga lekte, ’måste’ hon/han ta igen senare. Annars är grundskolläraren rädd
för att barnen inte ska lära sig läsa, skriva och räkna i den utsträckning hon anser
att de behöver kunna när de lämnar Fidusia för att börja i skolår 3 i den närlig-
gande skolan.

Det som driver processen med tema framåt är barnens spontana infall, kreativa
idéer och kontinuerliga arbete, dels saker som de tillverkar i de olika aktivitets-
rummen/verkstäderna, dels olika övningspass i planeringsboken och övriga akti-
viteter.

Lek och undervisning i temaarbetet

Hur gick det då för leken i Fidusia, den för barnen ’livsviktiga’ leken, som kom
bort i förskoleklassen som refererades ovan. I den här studien avses med lek
barnens egen lek (som de väljer själva under dagen), undervisningslek och un-
dervisning i lek20. I samtliga grupper lekte man under temaarbetets gång. En un-
dervisningslek, i grupp C, var arrangerad och gick till så att en av pedagogerna
var solen och barnen var planeterna, andra barn var stereoidbälten som snurrade
runt solen. Avsikten för pedagogerna med denna och liknande undervisningsle-
kar var att barnen skulle få djupare förståelse för frågor och begrepp som peda-
gogerna ansåg var viktiga för barnen att kunna. Pedagogerna redovisade under-
visningslekar som till exempel bank, uraffär, vanlig affär, ’mattelektion’, lek
’med engelska begrepp’ eller lek med skiljetecken. Leken användes som medel
för pedagogerna i syfte att förmedla lärande på ett för barnen lustfyllt sätt. Peda-
gogerna hade intentioner med leken och kunde instruera barnen under lekens
gång. Bankleken gick till exempel ut på att barnen skulle lära sig olika ”bankbe-

20 Begreppen är närmare utredda i Rosenqvist 2000, 2001.
Kortfattat kan sägas att undervisningslek är när pedagogen
arrangerat en lärandesituation som sker på ett lekfullt sätt. Med
uttrycket undervisa i lek menas att pedagogen går in i barnens
självvalda lek och deltar på barnens villkor i leken. Barnen ges
då möjlighet att förstå begreppens betydelse och mening i så
adekvata situationer som möjligt. Undervisningslekar är styrda
från pedagogernas sida medan undervisning i lek innebär att
pedagogen följer barnens idéer i leken. I båda fallen är avsikten
att använda för barnen främmande begrepp i leken.



81

grepp”, som till exempel ”kronor”, ”växla pengar”, ”betala räkning”, under peda-
gogens ledning. Det kunde också förekomma att pedagogen hade en kort ”mini-
lektion” genom att i leken förklara något för alla barn samtidigt. En annan under-
visningslek gick till så här: Grundskolläraren skrev på vita tavlan ”Vem är jag?”
”Jag är en björn som tycker om honung!” Och ”Jag har en vän som heter Lille
Skutt.” Hon uppmanade sedan ett barn att läsa texten högt och förklarade sedan
att barnens uppgift var att skriva efter denna mall om sig själva. Hon visade ett
papper som de också skulle rita på. Hon visade sedan olika skiljetecken ! , ? och .
(punkt) som var utklippta i papper. Tre barn fick komma fram och ta varsitt skil-
jetecken. De övriga barnen sade till exempel ”Hjälp” och det barn som hade ut-
ropstecknet skulle då räcka upp det. Så höll denna undervisningslek på en stund,
eller leklektion, som grundskolläraren kallade den21. 

I dagboksanteckningarna22 kan läsas att grundskolläraren till en början inte var
så inriktad på att barnen också skulle leka medan de arbetade med teman. ”Jag
vet inte hur mycket lek det varit, för min del har jag styrt. Det är en stor fördel här
att det finns så många rum”23. Allt eftersom temaarbetet fortgick hade hon och
förskolläraren, som ansvarade för grupp C, kommit igång med lekandet. Hon be-
rättade följande om hur hon och förskolläraren bjudits in i barnens lek: 

Det gick till så att barnen bestämde en lek och började leka. Pedagogerna erbjöd sig att
delta i leken. Pedagogerna frågade vad de skulle göra och då gav barnen pedagogerna
olika roller. En pedagog fick rollen som lärare i skolan, den andra fick rollen som van-
lig människa, som barnet sade. Plötsligt, säger ett barn att ”en tornado kommer”. Alla
drabbades skoningslöst av tornadon. Pedagog och barn snurrade runt och kastades upp
i luften, alla skrattade och hade roligt. Pedagogerna vittnar om att barnen uppskattade
mycket att de deltog24. 

I den här leken hade barnen bestämt innehåll och börjat leka. Pedagogerna erbjöd
sig att gå in i leken och vara med under barnens ledning. I den roll barnen gav pe-
dagogerna i leken använde de medvetet, när det passade, de olika rymdbegreppen
som planet, kosmos, stjärnor och tornado. Denna medvetna användning av be-
grepp i barns spontana lekar utmärker undervisning i lek. Pedagogerna hade en
beredskap för begreppen eftersom de tidigare hade planerat detta tema och upp-
märksammat begreppen. Målet var sedan att följa barnen ’i det som hände’.
Händelseutvecklingen avgjorde nästa steg och pedagogerna försöker ta upp för
barnen främmande begrepp i det som händer. Även andra begrepp som lägesbe-
grepp (upp, ner, bakom, framför, i mitten osv) kom med av bara farten i denna
lek.

Grundskolläraren menar att om undervisning knyts till lekandet så kan hon in-

21 Dagboksanteckning den
14 maj 2003.

22 Dagboksanteckning den
12 mars 2002.

23 Dagboksanteckning den
12 mars 2002. (I Fidusia
finns ett flertal rum, som
framgick inledningsvis).

24 Dagboksanteckning den
12 mars 2002.
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dividualisera, hon kan till exempel spela oförstående så barnet måste förklara sig.
”Detta förutsätter att man känner barnet ganska väl”,25 säger hon. Hon berättar att
hon har arbetat på detta sätt tidigare därför att hon tycker att det är ”roligt och in-
tressant att se hur mycket de kan ta till sig av en lek, fast de inte riktigt vet att det
är ett traditionellt arbetspass.”26 Hon säger också att hon tror att barn i exempelvis
en banklek inhämtar djupare förståelse för begrepp som bank, pengar, räkna, låna
pengar osv.27 På frågan hur hon/de kan få in lekandet som vana svarar hon ”Jag
vet inte”28. ”Men,” tillägger hon ”i leken får det inte finnas några störande mo-
ment, det räcker att någon kommer in och allt är borta.”29 Efter sådana lekar kän-
ner hon sig trött samtidigt som hon tvivlar på vikten av lekens betydelse när bar-
nen leker på egen hand: 

Jag kände mig trött efteråt. Under hela leken var jag mycket aktiv och kreativ. Jag för-
sökte hitta så många ’träningstillfällen’ i leken som möjligt och detta på ’naturligt’ sätt.
Det var mycket roligt. Parallellt med detta fanns dock tankarna på barnen som lekte för
sig själva. Vad gjorde de? En viss frustration uppstod = slöseri med arbetstid?! Gamla
lärarrollen = ha koll på allt och alla, sitter kvar.30

Men hon tvivlar också på att barn klarar sig ensamma om hon använder sig av le-
kande inslag i undervisningen. Hon skriver:

Leken är socialt mycket viktig, men om vi har t ex. ett lekbaserat mattepass där jag är
aktiv i en grupp kan jag inte vara säker på att i den vuxenfria gruppen sker en bearbet-
ning av begrepp osv. Leken kanske bara blir ett socialt forum.31

Två av förskollärarna har också gett exempel på undervisning i lek. Den ena skri-
ver:

Fyra barn är i rörelserummet och leker. Det är fyra sexåringar. Jag och en flicka (6 år)
kommer in i rummet och vi frågar vad de leker. De leker att ett barn är kung och de
andra är betjänter. Jag säger att jag också vill vara med, men jag vill inte vara betjänt.
Jag fick bli drottning och några andra bytte också roller. Två barn blev prinsessor och
en blev prins. Nu blev vi en ’familj’ kung och drottning = mamma och pappa, prinses-
sor och prins = barn. Vi fick också in begreppen syskon, bror och syster.32

Den andra skriver:

Jag är i rörelserummet tillsammans med två flickor (3, 5 och 4 år gamla). Den yngre
flickan leker att hon är ett lejon och hon heter Lisa. Jag får vara Lisas mamma och även
storasyster. Under lekens gång får Lisa barn, flera stycken på samma gång. Jag ’blir
glad’ eftersom jag då blir mormor. Vi räknar hur många ungar det blev, sex stycken =
sexlingar. Storasyster blev då moster till alla ungarna.33

I slutet på brevet har förskolläraren skrivit en kommentar om att hon undervisade
i hur man är släkt med varandra och vad man kallas i de olika rollerna i familjen.

25 Intervju den 8 februari 2001.
26 Intervju den 8 februari 2001.
27 Intervju den 8 februari 2001.

Denna redogörelse syftar på
undervisningslekar som hon
och barnen hade lekt: banklek,
uraffär med engelsk avdelning.

28 Intervju den 8 februari 2001.

29 Intervju den 8 februari 2001.
30 Brev den 18 januari 2000.
31  Projektmöte den 18 september

2003 (Anteckning i hennes
manus).

32 Brev den 7 januari 2001.
33  Brev den 7 januari 2001.
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Begreppen hon lyfte fram var bland annat mamma, storasyster, barn, ungar, sys-
kon, sexlingar, mormor och moster.

I denna studie har det visat sig att pedagogerna försökt integrera lekandet i un-
dervisningen. En synpunkt som pedagogerna framfört34 är att undervisningslekar
passar bättre för äldre barn, eftersom de yngsta barnen har ett stort behov av eget
lekande. När barn sitter stilla och arbetar, till exempel skriver i sina skrivhäften,
kan de inte leka samtidigt. Här uppstår en växelverkan mellan lek och arbete. En-
ligt mina observationer har barnen fått leka när de velat. ” /…/ när vi har tråkigt
får vi leka.”35 I vissa fall försöker grundskolläraren motivera något barn att öva i
sitt skrivhäfte. Det händer också, enligt henne, att barn väljer stillasittande och
intellektuellt arbete framför att leka.

Enligt min uppfattning har leken blivit mer synlig i Fidusia under projektets
gång. Detta kan bland annat ha att göra med de möjligheter lokalerna ger. Som
Arfwedson & Arfwedson36 påpekar är det inte lätt att ha aktivitetspedagogik i
skolans lokaler, med endast ett klassrum och kanske, i bästa fall, ett litet tillhö-
rande grupprum. I Fidusia finns ett flertal rum som är lämpade för olika aktivite-
ter samtidigt, däribland lek. Att barnen leker mer kan också bero på att leken dis-
kuteras kontinuerligt i projektet, vid varje projektmöte och även däremellan vid
pedagogernas planeringsmöten. En av pedagogerna valde också att skriva om lek
i sin utbildningsrapport. Här kvarstår dock en osäkerhet. Grundskolläraren anser
också att det är tröttande och ansträngande att förena lek med undervisning och
lärande, vilket i sin tur kan påverka i vilken utsträckning lek förekommer i tema-
arbetet.

Ett problem med leken i undervisningen, som framgår av Skolverkets rapport,37

är att det ofta kan bli ett antingen eller. Antingen leker barnen eller så har de te-
maarbete eller samling/traditionell undervisning. Och därefter får barnen leka. I
studien har det tydligt visat sig att pedagogerna integrerat lekandet i undervis-
ningen. Enligt min mening har pedagogerna under temaarbetet använt sig av vad
jag här vill kalla för rollekspedagogik. Pedagogerna har intagit olika roller och
spelat upp scener på ett lekfullt sätt och i leken använt de begrepp som barnen
valt att fördjupa sig i i det egna arbetet. Detta får utgöra ett exempel på hur barn-
ens begreppsförståelse eller lärande kan ske på deras villkor i så naturliga sam-
manhang det är möjligt i en konstlad institutionsmiljö som Fidusia trots allt är.

34 Loggbok den 16 april 2002.
35 Dagboksanteckning den 14

november 2002.

36 Arfwedson & Arfwedson
2002, s 88 ff.

37 Skolverket 2000, s 7.
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3.2 Generativt förhållningssätt och lärande

I det här projektet har min uppgift varit att följa pedagogernas arbetssätt i vid me-
ning, hur de valt teman och hur de arbetat med teman tillsammans med barnen.
Som aktionsforskare har jag också genom samtal vid olika formella och infor-
mella möten med pedagogerna försökt bidra till att utveckla temaarbetet. 

Efterhand som studien fortskred kunde jag urskilja ett handlingsmönster i pe-
dagogernas arbetssätt, vilket innebar att pedagogerna, vad jag kunde se, försökte
dels anknyta temaarbetet till händelser i (när-)samhället och barngruppen, dels
anpassa temaarbetet till barnens intressen, erfarenheter och behov. Jag har gett
detta handlingsmönster benämningen generativt förhållningssätt. Jag har också
observerat att barnen lärt av varandra och att de bearbetat händelser i temaarbetet
som de senare återkommit till i sina samtal och aktiviteter. Detta handlingsmöns-
ter i barnens agerande har jag benämnt generativt lärande.

Begreppet generativ har jag fått från den brasilianska pedagogen och reformiv-
raren Paulo Freires38 texter. Han talar om generativa ord. Freires uppgift var att
lära vuxna analfabeter, främst i Latinamerika, att läsa. För detta utvecklade han
en metod som utgår från att undervisningen börjar i elevernas praktiska vardags-
liv. Hans grundläggande tankar innebär att eleverna (de fattiga) måste få hjälp att
lära sig tänka kritiskt och bli medvetna om sin situation, till exempel om varför
de är fattiga. Genom att utgå från elevernas verklighet och utforma ett tillväga-
gångssätt för att anknyta till teoretiska reflektioner om sin situation blev männi-
skorna i hans ’kulturcirklar’ intresserade av att lära sig om sitt samhälle. Delta-
garna fick också lära sig att konstruera nya ord som bättre stämde överens med
det liv de förde och därigenom blev läsandet meningsfullt för dem. Han förstod
samhället som något dynamiskt som är i ständig utveckling. Han utgick från dia-
logen och analyserade dess beståndsdelar med begreppen reflektion och handling
som opererar i ständig växelverkan. Enligt Freire kan dialogen få en slagsida åt
reflektion och då uppstår verbalism, det vill säga tomt prat. Om å andra sidan
dialogen får slagsida åt handling uppstår aktivism och kan då utgöra handling för
handlingens egen skull. Sådana handlingar förnekar en äkta praktik och omöjlig-
gör dialog, skriver Freire39. Han talar om generativa teman och menar att sådana
öppnar ”lika många teman till, vilka i sin tur påkallar nya uppgifter att genomfö-
ra.”40 Detta, menar jag, var vad som hände pedagogerna under temaarbetets gång.
De ursprungliga temana som de hade tänkt arbeta med väckte frågor hos både pe-
dagogerna själva och barnen och ledde till flera nya teman. 

38 Freire 1973, s 122.
39 Freire 1970, s 89.
40 Freire 1970, s 131.



85

3.2.1 Generativt förhållningssätt
I det följande beskriver jag pedagogernas arbetssätt i temaarbetet ur ett generativt
perspektiv. Jag skiljer här på generativt förhållningssätt som pedagogernas initia-
tiv och handlingar och generativt lärande som barnens egen läroprocess. 

Oförutsedda händelser blir teman ur verkliga livet
Som ett sätt att utgå från barnen skulle pedagogerna i temaarbetet lägga sig vinn
om att låta sig ledas av vad barnen ville, deras behov och erfarenheter. Ett resultat
av detta som vuxit fram under temaarbetets gång handlar om hur pedagogerna
hanterade oförutsedda händelser som inträffade under pågående tema. Sådana
händelser var till exempel tema Gustav Vasa, tema Mopedmotorer och Kropp och
kön.

I samband med Vasaloppet i Mora i mars månad övergick de tre temaområdena
naturligt i tema Gustav Vasa41. För boende i Dalarna gick detta inte att förbigå.
Det var direktsändningar i TV och radio, tidningarna var överfulla av reportage
med bilder och intervjuer. Tema Gustav Vasa infann sig av sig självt utan pedago-
gernas ansträngning och de hade heller inte tänkt på det.

Med ett generativt förhållningssätt för pedagogerna in närsamhället i förskola
och skola, men leder också tankar och idéer om verksamheten tillbaka ut i sam-
hället på ett naturligt sätt. Några pojkar deklarerade i ett sammanhang att de ville
veta mer om motorer och hur en mopedmotor fungerar. Eftersom pedagogerna
inte ansåg sig vara kunniga på området skulle de prata med några mopedungdo-
mar och be dem komma och berätta42. Senare, vid mitt nästa besök i Fidusia, be-
rättade pedagogerna att de fört frågan vidare till elever och lärare på högstadiet i
den närliggande skolan. Frågan gällde om någon högstadieelev som kanske själv
hade moped kunde möta barnen i Fidusia och visa och berätta för dem om mope-
der och hur sådana fungerar. Både lärare och elever hade tacksamt tagit emot för-
frågan. Detta är, enligt min mening, att bedriva temaarbete ’på riktigt’ och utifrån
barnen.

Det blir ett flyt i det vi gör och (vi) kan komma på något nytt och spännande. Aktivite-
terna blir inte krystat ansträngda, utan mer lättsamma och lustfyllda. Vi arbetar utan att
anstränga oss och det bästa är om fler människor i en arbetsgrupp kan komma in i
samma kreativa flyt.43

Så skriver Ingalill Eriksson i sin bok Kaos och social kompetens. Jag tycker att
citatet speglar något som kan sägas gälla även för generativt temaarbete. 

Med ett generativt förhållningssätt behöver pedagogerna inte anstränga sig för att
hitta teman. Teman blir inte ”krystat ansträngda” utan det uppstår ett ”kreativt flyt”,

41 Pedagogerna hade också kunnat välja tema
Idrottens historia eller liknande, men nu blev 
det Gustav Vasa.

42 Bordssamtal den 25 april 2002.
43 Eriksson 2001, s 89 med hänvisning till Bohm

och Peat 1990.
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där det ena ger upphov till det andra. När teman emanerar ur barnens verklighet
blir de också på riktigt för dem och det blir förmodligen också mer lustfyllt. I fal-
let med mopedmotorer skulle detta som tema kunna vara ett sätt att fånga flickors
intresse för teknik. Även pedagogerna skulle få tillfälle att studera mopedmotorer
och hur sådana fungerar, vilket skulle kunna ge nytt stoff till något fortsatt tema
inom teknikens område. Denna händelse har följts upp och bland annat lett till att
pedagogerna i en av grupperna hösten 2003 erbjudit barnen möjlighet att välja
tema Teknik. Ett flertal pojkar men endast en flicka valde detta tema44 , något som
pekar på problem med barnens självständiga eller fria val. Ibland krävs förmodli-
gen viss styrning och påverkan från pedagogens sida. Annars kan barnens val
förstärka rådande könsmönster som (i detta fall), något som man i samhället i öv-
rigt vill ändra på.

Ett annat exempel är tema Kropp och kön. Barnen hade kommit in i en ”tjej-
och kill”-period som tydligt visade sig i hela barngruppen. Det generativa för-
hållningssättet bestod av att pedagogerna lyfte fram detta tema och förde samtal
om flickors och pojkars villkor, begrepp som kärlek, tycka om, älska, pussas med
flera hithörande begrepp.

Tema Kropp och kön medförde också att pedagogerna senare insåg att flickor
och pojkar behöver vara i skilda grupper ibland för att komma till sin rätt på lik-
artade villkor. ”Annars tar pojkarna över”45, som en av förskollärarna sade. Ännu
ett exempel är samlingen med bildtolkning av valborgsmässoeldar. Pedagogen
anknöt vid flera tillfällen medvetet till begreppet rovdjur, som barnen inte visste
vad det var.

Det generativa förhållningssättet blir särskilt tydligt när pedagogen medvetet
anknyter händelser till pågående tema eller något som barn visar intresse för. Pe-
dagogerna hade kunnat förbise ovan redovisade händelser och fortsätta med det
tema som ’var planerat’. Nu gjorde de inte det utan tog till vara det ”kreativa flyt”
som uppstod och som gjorde det spännande att arbeta med tema.

När pedagogen utgick från barnens perspektiv och värld, fångade barnens var-
dagliga händelser i barnens miljö och vävde in dessa i temaarbetet, så kunde
teman genomföras tillsammans med dem på deras villkor. På detta sätt kom
teman att hämtas ur det verkliga livet och vävas in i pågående temaarbete, precis
som jag uppfattar att Freire menade och gjorde.

3.2.2 Generativt lärande

Arbetet med teman har hos barnen satt spår och genererat flera frågor som även
överraskat pedagogerna. Här vill jag lyfta fram några exempel som nämnts tidi-

44 Dagboksanteckning den 4 oktober 2003.
45 Dagboksanteckning den 4 oktober 2003.
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gare. Efter att temaarbetet hade avslutats började ett barn spontant att tala om
vatten. Han funderade över hur det gick till med översvämningar, om vattnet på
jorden var konstant, vart tog vattnet vid översvämningar vägen? ”Detta gick han
och grubblade på” /…/46 Ett annat barn undrade om vi människor drack samma
vatten nu som dinosaurierna en gång hade gjort. ”Plötsligt kommer det frågor”,
säger en pedagog47. Jag anser att pedagogen reagerade på detta sätt eftersom
något nytt inträffat i temaarbetet. Aktiviteterna i temat hade genererat nya tankar
och lärande hos barnen som pedagogen kunde leda vidare. 

Ytterligare ett exempel i detta sammanhang är barnet som undrade vad föräl-
dern ibland samtalade med pedagogen om. Här fick pedagogen tillfälle att berät-
ta för barnen att alla pedagoger har utvecklingssamtal med föräldrarna och vad
det innebär. Detta exempel visar också att barn bör uppmuntras att fråga om så-
dant de grubblar över. Sådana frågor kan sedan följas upp i samlingar och/eller i
mindre grupper. Detta ser jag som ett lärande på barnens egna villkor.

Exemplen visar hur teman genererar lärandesituationer för barnen. Dessa si-
tuationer kan pedagogen sedan ta som utgångspunkt i det fortsatta temaarbetet
och leda vidare in i nästa tema och på så sätt låta temaprocessen fortgå. 

Om man ser ’snirklandet’ i samlingen som diskuterades tidigare i förhållande
till barnens (generativa) lärande behöver det inte framstå som ett problem. Som
vuxna eftersträvar vi ofta logik och helhet – saker och ting ska hänga ihop, men
det är på vuxet vis. Barn kan finna sammanhang och mening i det som kamrater-
na säger men som i vuxnas öron kan verka splittrat och obegripligt. Barnen i Fi-
dusia har skapat en egen värld, med sina lekar, upplevelser och konflikter, som
vuxna inte alltid har inblick i, och uttalar sig utifrån dessa erfarenheter.

Ovan har jag försökt beskriva det specifika i begreppet generativitet i ett didak-
tiskt sammanhang. I verkligheten är dessa fenomen inte åtskilda utan influerar
varandra. Influensen sker via pedagogernas aktiva initiativ (handlande). Genera-
tiviteten används av pedagogerna som ett verktyg för barnens lärande. 

Barnens läs-, skriv- och matematikutveckling i temaarbetet

Inom temanas ram har alla barn oavsett ålder fått fördjupa sig i egna frågor eller
intresseområden. Barnen har ’matematiserat’ och läst och skrivit om sina intres-
seområden, men även om andra saker. Alla barn har övat olika förmågor också
genom lek och i lek. De barn som har lärt sig läsa läser i sin tur för dem som inte
kan. På så sätt har det i Fidusia skapats en ’litterär’ miljö, så att till och med de
yngsta barnen har svårt att undgå att lära sig läsa och skriva.48

46 Fokusgruppsamtal den 30 november 2000 sid. 5-6.
47 Fokusgruppsamtal den 30 november 2000 sid. 5-6.
48 Detta påstående gäller inte för barn med till exempel

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.
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I ett generativt lärande är återanknytningen till samma begrepp vid olika tillfällen
viktig och ett sätt att underlätta för barnen att lära sig begreppens innebörd ur olika
perspektiv. Genom att i en samling upprepat knyta an till begrepp, muntligt och
skriftligt på ’vita tavlan’ och/eller i lekar med barnen ’göra sig själv till ett rovdjur’
och visa i handling vad som är typiskt för rovdjur, kan ordet så småningom få en in-
nebörd och mening för dem. Begrepp hålls också vid liv när de bearbetas i pågåen-
de aktiviteter i sina sammanhang. Skeenden och begrepp har bearbetats inte minst i
lek och genom lek vid flera tillfällen ur olika synvinklar. Barnen har berättat, skri-
vit, matematiserat, räknat och läst. På så sätt har barnen fått många tillfällen att lära
sig innebörd och betydelse av olika begrepp på ett ”naturligt” sätt. 

Frågor som tankekedjor

Berit Bae har undersökt hur man kan fånga barns uppmärksamhet över en längre
tid. Hon menar att man kan ställa frågor till barn, till exempel i en samling, och
sedan följa med i deras ’diskurs’ och på så sätt bekräfta att man förstår barnet.
Hon menar att man kan börja en samling med att knyta an till en tidigare samling
eller tidigare händelse. Detta sätt att arbeta på benämner hon ”chaining”49. När ett
eller flera barns tankar och idéer leds vidare till nästa som i en tankekedja, så att
den ursprungliga tanken inte bryts utan genererar nya tankar, då kan man säga att
en viktig intention med temaarbetet har uppnåtts. När barn får hålla på med det
som intresserar dem och när deras tankar får bearbetas och mogna, väcks nya
tankar på andra aktiviteter som en naturlig följd. Det ena leder till det andra, som
leder till det tredje och fjärde i en obruten kedja. 

Barn lär medan de håller på med konkreta saker

Barn lär medan de håller på med något konkret. De övar då också sin skicklighet
i ’att göra’ och utvecklar sina talanger. Barn övar inte upp sina dugligheter eller
förmågor genom reflekterat tänkande, detta kan inte överföras till andra. Ett van-
ligt exempel är att ingen, varken vuxna eller barn, kan lära sig att cykla genom att
få cyklandets konst förklarad för sig. Om man däremot får pröva och öva förmå-
gan att cykla, så lär man sig så småningom att göra det. Barnens många frågor
och kommentarer kan ses som ett belägg för att det de gjort upplevts som me-
ningsfullt. För att barnen ska få ut mesta möjliga kunskap behöver de stöd från
pedagogerna, vilkas uppgift i så fall är att finnas till hands för barnens många
gånger kluriga frågor, påståenden och aktiviteter och leda dem vidare i det som
upptar deras intresse.

49 Bae 1984, s 27 med hänvisning till Wood,
McMahon & Cranstoun 1980.
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Temaarbetet präglas då av kontinuitet som ger barnen tid och möjlighet att bear-
beta och reflektera över tankar och idéer i sina egna arbeten och aktiviteter. De
får även nya perspektiv på tidigare funderingar och frågor. På så sätt förs också
kunskap vidare och fördjupas och förändras. Teman och intresseområden upplevs
som naturliga (vardagliga) inslag i verksamheten. 

Pedagogerna menar att det har blivit mer allvar bakom temat nu: ”Det är större
tyngd nu i det vi gör”50, löd en kommentar. Enligt pedagogerna har barnen känt
sig viktiga. De har upplevt att de tagits på stort allvar genom den delaktighet som
bjudits dem och genom att deras frågor också kunnat intressera pedagogerna.

Som vi har sett ovan är en poäng med det generativa förhållningssättet och lä-
randet att barns aktiviteter visar på samband med något som kommer ur deras
vardag, från samhället eller inifrån barngruppen, vilket i sin tur tydliggör en stör-
re ’helhet’ av verksamheten och barnens eget liv. Jag tycker mig ha sett att tema-
arbetet har lockat fram såväl barnens som pedagogernas kreativitet. Barnen har
lärt av varandra och pedagogerna menar att de också har lärt av barnen och av va-
randra. I temaarbetet kommer man i kontakt med helheten, man får en känsla av
att ’allt hänger ihop med allt’, men ändå på ett ordnat sätt.51

Uttrycket att utgå från barnet har, som jag ser det, starkt samband med ett ge-
nerativt förhållningssätt och generativt lärande vilket i sin tur medför att barnen
bildar intressegrupper istället för åldershomogena grupper. 

3.2.3 Generativt förhållningssätt och lärande i förhållande till undervisning

Enligt mina observationer förekommer inslag av traditionell undervisning även
med treåringar. Detta behöver inte vara fel, allt hänger på vad barnen visar för re-
aktioner. Problemet är förmodligen att det ibland kan bli för mycket prat (frågor
och påbud) i samlingarna från pedagogernas sida, något som Freire kallade för
verbalism. I projektet har det visat sig att barn ibland går ifrån samlingen och
börjar med något meningsfullt. De börjar leka. Jag har noterat att det som då hän-
der är att barn hamnar i ett spänningsförhållande med sig själva, eftersom de
samtidigt vill vara med i samlingen. Barnen ifråga kom tillbaka men ville strax
gå ut igen. Jag har noterat att barn som inför andra tvingas visa att de ’inte klarar
av samlingen’ kan känna skam och visa aggressivitet. Vid de tillfällen jag besökt
Fidusia har det endast någon enstaka gång hänt att barn lämnat samlingen.

Det finns också exempel då barn under en lång stund lyssnat på en livfullt be-
rättad saga eller sett ett teaterstycke och gjort livliga inpass. Barn i förskoleål-
dern är förmodligen den bästa teaterpubliken, de ropar varningar till hjältinnan

50 Bordssamtal den 20 mars 2002.
51 Eriksson 2001, s 51 skriver att ”Det växer 

fram en spontan ordning av sig själv.”
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när hon hotas av skurken. En sådan upplevelse kan vara en mycket effektiv un-
dervisning, barnen förstår något på ett djupare plan och lär sig nya ord och be-
grepp. De lär sig att man ska hjälpa varandra och de kan bearbeta djupa mänskli-
ga existentiella konflikter, vilket ju också var avsikten med att spela teaterstycket.
I detta fall innehåller undervisningen en förebyggande aspekt, en terapeutisk
aspekt och en omsorgsaspekt. Det är undervisning i vid bemärkelse som i sin tur
kan ge upphov till flera teman.

Kanske förekommer det att pedagoger på högre åldersstadier upplever att den
högtidliga ’katederundervisningen’ är en mer kvalificerad och kunskapskrävande
prestation än det som förskolepersonal gör och att begreppet undervisning borde
reserveras för den traditionella skolundervisningen. Enligt detta synsätt borde det
som förskollärare gör när de medvetet går in för att barn ska lära sig något och
som framför allt bygger på lek, omsorg och nära personlig relationer, kallas för
något annat än undervisning. I engelskan har detta fått benämningen ’educare’52,
som skulle kunna översättas till svenska med ordet omsorgsundervisning, ett ord
som knappast skulle vinna gehör.53

Ordet eller begreppet undervisning har en historisk status inom skolans värld.
Ibland finns en önskan att förvägra både förskolepedagoger och de yngsta barnen
i utbildningssystemet rätten att använda begreppet, något som också framkom i
Nordhs utbildningsrapport54. En del föräldrar tyckte inte att barnen skulle ges un-
dervisning utan att de skulle få leka i stället. Om man tillskriver förskolan den
stora betydelse som bedrivandet av undervisning innebär, skulle detta kunna ge
ökad tyngd åt löneanspråk och krav på utbildning och medbestämmande, liksom
åt krav på mer tid till planering, förberedelser och efterarbete. Problemet är bara
att begreppet undervisning för många är negativt laddat och att det negativa i un-
dervisning i vissa fall kan komma att överföras på förskolans verksamhet och
barn. Forskare55 menar dock att det är möjligt att införa nya begrepp, men det för-
utsätter då att begreppet används konsekvent i sitt ’rätta’ sammanhang. Förskollä-
rarna menar att när undervisning kopplas till lek, får undervisning en positiv
klang.

I projektet har undervisningsbegreppet använts i en vid mening, som inklude-
rar pedagogernas medvetna handlingar i syfte att skapa lärorika miljöer och lust-
fyllda läroprocesser med många lekande inslag. Det generativa förhållningssättet
och lärandet som beskrivs här är nära förbundna med varandra genom pedago-
gernas stödjande handlingar. Detta har i sin tur medfört att barnen fått lust att re-
flektera vidare på egen hand.

52 Educare in Europe är benämningen på rapporten från ”European Child Care Conference held in
Copenhagen, October 1992.

53 Se också Martin i Svensson, red., 1984, s 131 ff. Martin, som då representerade Socialstyrelsen och
förskoleområdet, understryker principen om vård och omsorg som delar i en pedagogisk verksamhet
och menar att ”Vi [i Sverige] har lyckats utveckla en alldeles utmärkt väl fungerande småbarnspeda-
gogik för de yngsta barnen i svensk förskola. Där just vård och omsorg är integrerade delar i den
pedagogiska verksamheten och det här tror jag har varit ett av de allra värdefullaste utvecklingsområ-
dena under 70-talet. I jämförelse med andra länder är det här ganska unikt.”, skriver hon (a.a. s 134)

54 Nordh 2000.
55 Wertsch 1998, kapitlen 1, 2 och 6.
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Generativitet medför öppna planeringsmodeller

Pedagogerna i Fidusia har regelbundna planeringsmöten och lägger ned mycket
tid på förberedelser och planering. Planering kan betyda olika saker. Om man
med planering menar att det som planeras också ska genomföras med alla barn
på samma sätt och vid samma tidpunkt, så har man en syn på planering som jag
här vill kalla för linjär, snäv eller sluten. En sådan syn på planering får till följd
att pedagogen försöker förhindra eventuella oförutsedda händelser, eftersom så-
dana upplevs som störande. 

En förutsättning för ett generativt lärande för barnen är att teman inte genom-
förs i snäv kronologisk ordning utan i en ’ordning’ som bestäms av vad som in-
träffar i samhället och barngruppen.

Med en öppen planeringssyn låses inte introduktion och övrigt genomförande
till ett visst sätt. Planeringens syfte är i stället att erbjuda många alternativa hand-
lingsvägar. Det är kanske inte förrän i den aktuella stunden som det visar sig vil-
ket som är det lämpligaste sättet. En pedagog kan vilja göra på ett sätt, en annan
på något annat sätt, beroende på vad barnen ger uttryck för. I planeringssituatio-
nen är det, ur ett generativt perspektiv, viktigt att allas förslag skrivs in i plane-
ringen, så att det finns många alternativ att välja bland. Detta kan innebära att pe-
dagogerna antingen introducerar ett tema på samma sätt med alla barn eller intro-
ducerar samma tema i olika barngrupper på olika sätt. Som jag ser det medför ett
generativt förhållningssätt en öppen syn på planering. Öppna planeringsmodeller
lämpar sig i sin tur för generativt lärande.

Det generativa förhållningssättet och barnens generativa lärande stämmer väl
överens med vad Dewey också menade, när han skrev att det gäller 

att finna typiska aktivitetsformer, både lekar och nyttiga sysselsättningar, som
intresserar eleverna som inser att i deras resultat finns något som angår dem
/…/ och allt som förtjänar att studeras måste ingå i ett sammanhang av aktiva
intressen.56

”Att utgå från barnet” betyder med andra ord att ta hänsyn till såväl barnet som
den kontext eller det sammanhang som både pedagog och barn befinner sig i. Jag
menar att när pedagogen följer barnen i deras tankar och aktiviteter blir barnens
”aktiva intressen” bekräftade. I arbetet med rymden hade nya tankar hos barnet
vuxit fram som angick honom, eftersom han inte hade kunnat släppa tanken, utan
var tvungen att fråga till slut. 

Tanken om att utgå från barnet har införts på flera nivåer, dels på en plane-
ringsnivå, dels på en genomförandenivå. På planeringsnivån handlar diskussio-

56 Dewey 1885/97, s 175 och s 177.
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nen om hur pedagoger kan gå tillväga för att finna barnens intressen och därefter
tänka igenom (planera) hur barnens önskemål kan bilda intresseområden och för-
djupningar. Det har också framgått att generativiteten (pedagogens medvetna för-
hållningssätt och barnens läroprocess) är beroende av miljö, sociala sammanhang
och pedagogernas och barnens erfarenheter. Om pedagogerna i Fidusia hade varit
några andra än de är, hade de inte haft samma erfarenheter och heller inte sett
samma händelser eller uppfattat samma erfarenheter hos barnen, som de nu gjorde. 

I Skåne hade temat troligen blivit Mårten Gås istället för Gustav Vasa.
Under genomförandet kunde pedagogerna iaktta vad barnen var nyfikna på och

intresserade av, genom att fråga dem och iaktta vad de lekte. Både barnens och
pedagogernas erfarenheter medförde att ett pågående tema tog nya riktningar,
som man inte hade tänkt sig i förväg. En sluten planering hade förmodligen ut-
gjort ett hinder för sådana möjligheter.

Detta visar på en komplexitet i temaarbetet som har att göra med många olika
förutsättningar och att det händer sådant som ingen i förväg kunde förutse och
därför heller inte kunna planera i förväg. När pedagogerna utgår från barnen sker
detta inte i ett vakuum; Det finns ett sammanhang eller en kontext som inverkar
på såväl planering som genomförande, vilket också har visat sig i ett flertal till-
fälliga teman.

Avslutande reflektioner

Undersökningen har visat att när pedagogerna arbetat med teman ”utifrån”. 
I Haugs undersökning, som nämndes inledningsvis, framgick att samverkan mel-
lan förskollärare och grundskollärare ledde till att även förskollärarna, när de ar-
betade i skolmiljö, utvecklade ett skoltraditionellt arbetssätt. I denna studie har
en grundskollärare och fem förskollärare samarbetat med samma barn i en för-
skolemiljö. En övergripande slutsats som kan dras är att såväl förskollärarna som
grundskolläraren tagit intryck av varandras uppfattningar och arbetssätt. 

I förarbetena till läroplanerna57 skriver utredarna att båda skolformerna bör
ömsesidigt påverka varandra:

Måldokumenten ska syfta till att höja kvaliteten såväl i förskola som i skola och inom
skolbarnsomsorgen. Förskolans roll för barns lärande ska stärkas genom att den kogni-
tiva processen ges ökad tyngd samtidigt som barnomsorgens erfarenheter och förskole-
pedagogiken ges ökat inslag i skolan.”58

Av studien framgår att förskollärarna visat respekt för grundskollärarens argu-
ment och kunnande och i sina handlingar låtit sig påverkas av hennes särskilda

57 SOU 1997:21.
58 SOU 1997:21 sid 1. Kursiv stil och 

citattecken i original.
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ansvar för att 6-9-åringarna lär sig läsa, skriva och räkna/matematisera. I detta
avseende har ”förskolans roll” stärkts som utredarna efterlyser i citatet ovan. 

Förskollärarna har fått stöd av grundskolläraren och förskollärarna har därför
kanske i ökad utsträckning kunnat arbeta målmedvetet med barnens kognitiva
processer, bland annat genom att läsa, skriva och räkna/matematisera även med
de yngsta barnen. Att bli uppmärksam på barnens lärande av att läsa, skriva och
räkna/matematisera och för den skull inte tappa leken, vilket skett i många för-
skoleklasser, kan för förskollärarna vara ett sätt att från sitt perspektiv vidga för-
skollärarrollen utan att barnets behov och unicitet åsidosätts. 

Utredarna skriver också att förskolepedagogiken bör ges ökat inslag i skolan.
Detta är vad som enligt min mening skett i Fidusia. Samtliga pedagoger har an-
vänt sig av leken i undervisningen. Vid sidan av undervisning och handledning
med barnen har grundskolläraren använt många lekande inslag. Detta har med-
fört att även de äldsta barnen, 7-9-åringarna har beretts många tillfällen till lek.
Beträffande omsorgssituationerna har det framgått att förskollärarna i större ut-
sträckning deltagit i dessa.

Sammantaget menar jag att ett förskolepedagogiskt arbetssätt har bevarats men
också berikats i Fidusia. Undersökningen belyser både framgångar och svårighe-
ter med en verksamhet där arbetet med teman på ett kreativt sätt har utvecklats.
Det framgår också att det inte är lätt att ändra på invanda handlingsmönster. Min
slutsats är att båda yrkesgruppernas kompetenser behövs för att få en balans mel-
lan lek, lärande, undervisning och omsorg. 

I förskola och skola kan man arbeta på olika sätt med teman, som framgick in-
ledningsvis. I denna studie har ett generativt temaarbete vuxit fram. En slutsats
jag tycker mig kunna dra här är att om läroplanernas intentioner tas på allvar och
pedagoger försöker utgå från barnens intressen, önskningar och vilja, då leder
detta till ett generativt arbetssätt. När barn ges möjlighet att själva välja teman
medför detta också att barnen blir aktiva och delaktiga i sitt lärande. Pedagogen
behöver inte anstränga sig att motivera barnen, istället kan pedagogen utgå från
att barnen vill lära som det står i läroplanen.
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• Läraryrkets intensitet gör att det intar en särställning bland alla yrken.
• Lärare måste samverka i de flesta sammanhang för att klara av sitt sam-

hällsuppdrag.
• Lärarna är eniga – vi ska ha en likvärdig skola men det förutsätter mer av

centralstyrning.
• Där politiker förespråkar en återgång till ordning, disciplin och kunska-

per ser lärarna behov av fostran och goda relationer till eleverna som en
förutsättning för lärande.

Detta är några av de slutsatser som dras i denna antologi om lärarrollen.

Antologin har tryckts genom Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forsk-
ningsfonds försorg och vänder sig i första hand till studerande på lärarhög-
skolor.

För mer information om Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond besök:
www.lansforsakringar.se/forskning


