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Abstract 

This thesis explores how young people, when looking back on their days in school, describe 

significant teachers that have had big impact on how they experienced different situations in 

school. The method used in analysis of written texts and group interviews is qualitative 

content analysis. The analysis is based upon a conceptual framework where the teachers’ 

profession is described as a combination of three areas: The teacher as a transmitter of 

knowledge, as a leader and as a builder of relationships. In this study, the reflections of the 

participants are put in connection with relevant studies and literature. I also investigate the on-

going debate in Sweden about the role of the teacher and the purpose of education in the light 

of my conceptual framework. When doing this, a complicated web emerges – a web that we 

must try to understand and formulate. The findings show that teachers’ profession consist of 

many different competencies and skills. This leads to the conclusion that we need to provide 

teachers with a good education and reasonable conditions to manage all the unpredictable and 

complex situations that occur in school. We need to deepen the simplified and polarized 

debate and develop a language to make the tacit knowledge – the teachers practice – visible 

and understandable. 

 

Key words: teachers’ profession, student perspective, thought collective, teachers’ knowledge 

base, and tacit knowledge. 
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Förord 

Att genomgå en masterutbildning och genomföra ett forskningsprojekt har varit en utmanande 

och spännande resa.  

Utbildningen har inneburit en fantastisk möjlighet att utvecklas och fylla på den egna energin. 

Att dessutom få göra det på en så fantastisk plats som Vidaråsen och med en mängd 

inspirerande föreläsare har bidragit till en upplevelse som kommer att finnas kvar i minnet. 

Jag vill tacka RSUC och alla mina kurskamrater som bidragit till denna upplevelse. 

Projektet hade inte varit möjligt utan de unga män och kvinnor som bidragit med texter och 

reflektioner – deras tankar och samtal skapade grunden till hela mitt arbete. 

Ett stort tack till min fantastiska handledare Hege Hermansen som varsamt men bestämt 

hjälpt mig att komma vidare när jag kört fast.  

Jag vill också tacka min familj som kommit med glada tillrop och uppmuntran. 
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1. Introduktion 
Det övergripande syftet med mitt forskningsprojekt är att få tag i ett elevperspektiv kring 

lärarens uppdrag och vilka kompetenser en betydelsefull lärare måste behärska. I skolans 

vardag ställs lärare inför situationer som inbegriper många förmågor som tillsammans bildar 

ett osynligt nät. Hur detta beskrivs när unga människor tänker tillbaka på lärare de mött kan 

förhoppningsvis göra nätet mer synligt och skapa en större förståelse för yrkets komplexitet. 

1.1 Valet av ämne och forskningsfråga, uppsatsens syfte 

Jag tillträdde som rektor 2008 – mitt i en tid då förändringens vindar började blåsa över 

svensk skola och utbildning – och detta blåsande har fortsatt och på många sätt tilltagit till 

rena stormen emellanåt. Vi har idag en situation där läraryrket är svårt att definiera – hur 

lärarens uppdrag ser ut är omdiskuterat – vad en betydelsefull lärare är för något kan vi 

därmed inte riktigt svara på. 

Jag vill hävda att det finns olika röster på den pedagogiska scenen idag och hur de framställs i 

den politiska och massmediala debatten påverkar hur människor i allmänhet uppfattar vad 

som är sant respektive falskt. En stark röst är den forskning som kan presentera lösningar som 

passar ihop med det ”klimat” som råder i debatten. En annan röst är den typen av pedagogisk 

forskning som inte får braskande tidningsrubriker – man komplicerar frågor och har kanske 

inte någon enkel lösning. Man når inte heller alltid ut till dem som egentligen är berörda – 

lärarna och skolorna.  

Den ena idén avlöser den andra och skolan får ingen arbetsro. Debatten är ofta förenklad och 

alltför inriktad på kortsiktiga lösningar eller på att vinna politiska poäng. Bilden av läraren 

behöver nyanseras och då måste vi lyssna på dem som berörs mest – ett elevperspektiv kan 

fördjupa bilden. 

Min forskningsfråga 

För att försöka förstå dels vad lärares uppdrag egentligen handlar om och dels vad den 

pågående debatten innebär och får för konsekvenser för hur vi ser på utbildning har jag valt 

att vända mig till unga människor som varit elever i skolan under den här turbulenta perioden. 

De har fortfarande tydliga minnen av sina lärare, av olika undervisningssituationer och av 

situationer där de upplevde att de lärde sig något nytt.  
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När unga människor tänker tillbaka på sin skoltid; 

 Hur beskrivs de lärare som haft betydelse och gjort undervisningen och skolsituationen 

positiv?  

Vilka implikationer ger deras reflektioner till diskussionen om hur vi kan förjupa debatten 

kring läraryrket och dess förutsätningar? 

Uppsatsens syfte 

Jag vill titta på den stora bilden av hur elever menar att en betydelsefull lärare förhåller sig 

generellt till kunskap – till sina elever och till sitt uppdrag. Jag vill fördjupa diskussionen – 

inte bara låta informanterna svara ”ja” eller ”nej” på olika frågor utan komma till en situation 

där diskussion och reflektion kring läraryrkets komplexitet blir möjlig. Just nu översköljs vi i 

Sverige av åsikter, tyckanden och polariserade argument för vad en lärare ska göra och hur 

hen ska göra det. Ofta väljer man att fokusera på ett av alla de områden som läraren har att 

förhålla sig till; som kunskapsinhämtning eller disciplin.  

Att få tag i elevernas reflektioner kan ge mig, och andra, möjligheter att undersöka hur 

lärarens uppdrag är sammansatt. Elevperspektivet kring lärarens betydelse har inte undersökts 

i någon större utsträckning och det kan bidra med en mer sammansatt bild av vad som 

egentligen krävs av en betydelsfull lärare. Det kan också nyansera den ensidiga och 

polariserade debatt som pågår och ge ledtrådar kring utvecklingsområden för framtiden. 

1.2 Ramverk och begreppsapparat 

Det pedagogiska fältet är oerhört stort och det finns många frågor och perspektiv kring 

lärarrollen som kan belysas. Min forskningsfråga skapar i sig en viss begränsning men för att 

komma djupare har jag med litteraturens hjälp skapat en begreppsapparat som fungerar som 

en karta – dels för mig själv när jag orienterar mig i den mängd av information och data som 

finns inom utbildningsområdet – men också för läsarens möjlighet att förstå såväl processen 

som de slutsatser som dras. 

1.2.1 Lärarens uppdrag – Tre tydliga förmågor 

I den litteratur som presenteras i litteraturkapitlet framkommer tre stycken tydliga områden 

eller förmågor som en lärare måste hantera och förhålla sig till. Jag har utifrån det skapat ett 

ramverk för att göra forskningsområdet möjligt att utforska. En lärare måste vara: 
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• Kunskapsförmedlare – ha kunskap och engagemang i sitt ämne och kunna belysa det 

från olika perspektiv, variera arbetsmetoder och förklara på olika sätt. 

• Ledare – den som sätter gränserna, motiverar och har förväntningar och kontroll på 

såväl det planerade arbetet som på det oförutsägbara som kan hända i klassrummet. 

• Relationsbyggare – ha förmåga att skapa relationer med sina elever och hjälpa dem att 

skapa relationer med varandra. 

I mitt forskningsprojekt är det dessa tre förmågor som ligger till grund för valet av litteratur 

och de styr även min intervjuguide samt skapar grunden för analysen av insamlad data. Att 

konkretisera lärarens uppdrag som en kombination av olika områden gör det möjligt att 

undersöka såväl vad respektive område innebär som hur de fungerar tillsammans och hur 

detta beskrivs i litteratur och forskning.  

För att förstå den situation vi hamnat i Sverige vill jag också undersöka den pågående 

debatten om skola och lärarens betydelse. 

1.2.2 Tankegemenskaper och dess tankestilar 

En tankegemenskap innebär att människor i en stor eller liten grupp delar ett sätt att tänka och 

uttrycka sig – en tankestil – där ett visst språk och vissa värderingar blir till ”sanningar” som 

starkt präglar hur vi uppfattar vår verklighet. För att förstå hur våra åsikter och tankar 

förändras beroende på det samhälle vi lever i så kommer jag i denna uppsats att använde dessa 

begrepp framtagna av Ludwik Fleck (1935/1979). Begreppet tankegemenskap kan liknas vid 

det vi kallar för diskurs – en samling tankar och åsikter som styr vår uppfattning om tillvaron.  

När vi talar om lärare och skola så hamnar vi i en diskussion som handlar dels om det som 

läraren är och gör i undervisningssituationen men också om vilken funktion som lärare och 

utbildning har för samhället i stort. Genom att använda Flecks begrepp om tankegemenskaper 

och dess tankestilar kan jag komma åt de synsätt som präglar situationen och debatten i 

Sverige idag och som är en konsekvens av hur vårt samhälle förändrats.  

1.3 Nu och då 

För att förstå situationen i Sverige idag är det nödvändigt att titta tillbaka och se hur lärarens 

roll och uppdrag förändrats i samband med att samhället i stort genomgått stora 
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omvandlingar. De unga människor som deltar i mitt projekt har befunnit sig i skolan under en 

tid då många förändringar skett och debatten om skolan och lärarens uppdrag varit intensiv. 

1.3.1 Situationen i Sverige idag 

Det pågår, och har pågått länge nu, en intensiv debatt inom massmedia och politiken kring 

vad och hur vi ska göra med den svenska skolan. Det saknas lärare – läraryrket är numera ett 

lågstatusjobb som få väljer att utbilda sig till – de som gör det behöver inte vara oroade över 

att inte bli antagna på lärarutbildningen eftersom intagningskraven är mycket låga (Mattmar, 

2014, 21 april). Många utbildade lärare byter jobb och de som stannar kvar måste vara 

beredda på ständiga förändringar och att bli ifrågasatta och få kritik från såväl myndigheter 

som elever och vårdnadshavare.  

Vi befinner oss i en situation där svensk skola står inför enorma utmaningar. I flera år har vi 

kunnat konstatera svaga resultat för elever i grundskolan – detta leder även till att nivån på 

högre utbildningar blir påverkad (Jelmini, 2014, 21 april), att lärarna flyr och skolornas rädsla 

för att bli anmälda påverkar både den pedagogiska och den sociala miljön på skolorna. 

Anmälningar till Skolinspektionen ökade under första halvåret 2016 med 19 % till 2535 

anmälningsärenden och handlar oftast om bristande stöd och kränkningar i grundskolan 

(Skolinspektionen, 2016a). Nästan 200 anmälningsärenden, vilket motsvarar cirka 9 %, gällde 

under denna tid lärares skicklighet eller lämplighet. Vi har dessutom en situation där antalet 

skolpliktiga barn ökat explosionsartat på kort tid – under 2015 kom 46 000 skolpliktiga barn 

som flyktingar till Sverige (Färlin, 2015, 3 dec.) – vilket innebär att fler modersmålslärare och 

tolkar behövs i skolans vardag. 

OECD1 kallar det första kapitlet i den 181-sidiga extra utredning man gjort på uppdrag av 

Sveriges regering 2015 för ” A school system in need of urgent change” (2015). Enligt deras 

data har Sveriges placering vad gäller elevers resultat sjunkit dramatiskt:  

Student performance on the Programme for International Student Assessment 
(PISA) has declined from a position around or above the OECD average in 2000 
to a position significantly below the average. No other country participating in 
PISA experienced a steeper decline over the past decade than Sweden. (a.a., 2015, 
s. 7). 

                                                
1 Organisation for Economic Co-operation and Development. 

2 Trends in international Mathematics and science study – en studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares 
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Just nu gläder vi oss åt att vi inte hamnar ännu längre ner i den nya mätningen i TIMMS2 

(Skolinspektionen, 2016b). I mätningen som genomfördes 2015 ligger svenska elever dock 

fortfarande under genomsnittet jämfört med andra EU-länder.  

Vi har en situation där lärarna ofta pekas ut som de som har ”misslyckats” med att genomföra 

de förändringar som politiken beslutat om. Detta innebär att lärarna, istället för att delta i 

forskning och utvecklingsarbete inom skolan, har blivit objekt – några man forskar kring.  

Lärare har utmålats som förändringsobenägna och oförmögna att omsätta forskningens 

resultat i praktiken (Carlgren, 2010). Läraren har gått ifrån att vara en högt aktad 

samhällsmedborgare med stort inflytande till en yrkesgrupp som deprofessionaliserats och 

fråntagits kontrollen över kunskapsutvecklingen i sitt yrke. Från att ha kunnat påverka beslut 

som fattades har lärarna alltmer kommit att bli de som ska genomföra politiskt tagna beslut 

som de inte varit delaktiga i att fatta. 

Att synen på utbildning och lärarens uppdrag har ändrats har många orsaker och jag vill 

därför beskriva några av de förändringar som gjort att vi hamnat här. 

1.3.2 Hur hamnade vi här? 

Synen på lärarrollen har förändrats drastiskt genom historien. I Sverige var man tidigt ute och 

utbildningar i pedagogik fanns på universitetsnivå redan i början på 1800-talet. I början av 

förra århundradet hade folkskolläraren en hög status i samhället. De sågs som experter och 

tillfrågades vid de stora skolpolitiska utredningar som gjordes under 1940-talet. 

Folkskollärarutbildningarna blev viktiga för kvinnors möjlighet att skaffa sig en utbildning 

och egen försörjning och människor från samhällsklasser där fortsatta studier inte var 

självklara hade nu möjlighet att klättra på samhällsstegen (Linné, 2010). 

Under efterkrigstiden blev skolans uppdrag större; demokrati, rättvisa och jämlikhet blev 

frågor som skolan skulle behandla och läraren som enväldig härskare i klassrummet började 

så smått ifrågasättas.  

I Sverige pågick under 1950-1970 en omdaning av många strukturer och traditioner vilket i 

hög grad påverkade skolan och lärarrollen. Det var nu som orden elevdemokrati, 

elevinflytande och elevens val dök upp i skolan – skolan skulle präglas av jämlikhet – inte av 

                                                
2 Trends in international Mathematics and science study – en studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares 

kunskaper i matematik och naturvetenskap. 
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auktoritet – och elevernas möjlighet att själva påverka hur undervisningen skulle utformas 

blev större. Läraryrket var fortfarande populärt, det var svårt att komma in på utbildningen då 

det sågs som ett kreativt och fritt yrke med goda framtidsutsikter – höga betyg krävdes och 

ända in på 1960-talet gjordes lämplighetstester som syftade till att bedöma vem som hade 

förutsättningar att bli en god pedagog (Enochsson, 2013, 7 maj). I slutet av 70-talet, i 

samband med en mängd reformer inom organisation, nya betygsregler och liknande började 

de första varningssignalerna komma om att något inte stod rätt till. Lärarkåren vittnade om 

allt högre arbetsbelastning och diffusa riktlinjer (Hörling, 1976).  

Under 80-talet drabbades skolan av nedskärningar, skolor slogs ihop, klasserna blev större 

och lärarnas löner hade hamnat på efterkälken. Under 90-talet kom en ny kursplan, ett nytt 

betygssystem och man genomförde Friskolereformen som dels, på ett ekonomiskt positivt 

sätt, förändrade förutsättningarna för de redan etablerade friskolorna men som också fick nya 

aktörer att starta skolor, vissa seriösa – andra inte. Det var också under den här tiden som 

svensk skola kom att bli målstyrd – en organisationsform som sades vara den bästa modellen 

för att få bättre resultat och större motivation i skolan (Pihlgren & Svensson, 1989). Tanken 

bygger på att om man, som elev eller lärare, vet vad som är målet med undervisningen så ökar 

förutsättningarna för att lyckas och för att kunna utvärdera att undervisningen fungerat. 

Under 2000-talet är det framförallt Jan Björklund, f.d. partiledare för dåvarande Folkpartiet 

och utbildningsminister 2007- 2014, som haft stort inflytande på debatten om skolan. I sin 

bok Skolstart (2002) kritiserar han det han kallar för ”flumskolan” med sin allt för stora 

elevdemokrati, brist på disciplin, arbetsro och sjunkande resultat.  

Han skriver:  

Det är dags att hävda läraryrkets professionalism. Lärarna ska inte i första hand 
vara kompisar med eleverna. Lärarna ska vara inspirerande föredömen i 
skolundervisningen. Det räcker inte med höjda lärarlöner för att höja yrkets status. 
Samhället måste visa att vi tror att lärarna är viktiga. Det visar man dåligt om man 
ständigt driver tanken att andra kan sköta skolan bättre än lärarna. (a.a., s. 37). 

Och det var nu, någonstans strax efter millennieskiftet, som debatten och förändringarna 
började ta fart.  

Återigen kom en ny kursplan, ett nytt betygssystem samt en ny skollag med en mängd 

nyheter och krav på såväl skolan som organisation som på den enskilda läraren. Ett 

stärkt kontroll- och bedömningssystemet jämfört med tidigare läroplan Lpo94 
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(Utbildningsdepartemenetet, 1994) är tydligt men också krav på lärarbehörighet, större 

tydlighet kring studiero och disciplinära åtgärder samt lärarens möjlighet att agera. Den 

innehöll också fler möjligheter för elever och vårdnadshavare att överklaga beslut eller 

rikta kritik mot skolor. Man inrättade en ny myndighet 2008, Statens skolinspektion, 

vars uppgift är att kontrollera och granska skolor samt att ta emot anmälningar och 

utreda brister kring bland annat lärares yrkesskicklighet.  

Ett yrke som förändrats 

När vi tittar tillbaka på lärarens roll och profession under de 200 år som vi i Sverige har haft 

ett organiserat skolväsende så kan vi se hur såväl själva läraruppdraget som samhällets syn på 

yrket förändrats. Den tydliga lärarauktoriteten under 1800-talet med fokus enbart på 

kunskapsförmedling hade stort inflytande och räknades till samhällets övre skikt men blev till 

en trygg och stabil omhändertagande faders- eller modersfigur under 1900-talets mitt. Yrket 

var fortfarande attraktivt och att ifrågasätta lärarens eller rektors ageranden var inte aktuellt. 

Lärare deltog i konferenser och utredningar i tätt samarbete med det akademiska forskarfältet 

(Carlgren, 2010). Under den senare delen av 1900-talet blev läraren någon som skulle 

tillgodose elevernas åsikter, skolan fick ansvar för elevernas fritid. Lärarens rätt att bestämma 

och leda var inte längre självklar – istället låg fokus på en god relation mellan lärare och elev. 

Lärarens yrkeskompetens började ifrågasättas och staten menade att lärarna behövde konkret 

vägledning, inte frihet (Carlgren, 2010). Det var och är inte längre lärarna själva som driver 

skolutvecklingsfrågor. Den ökade styrningen och kontrollen har gjort att läraren blivit alltmer 

en dokumenterande administratör med allt mindre frihetsutrymme vars uppgift är att utveckla 

konkreta lösningar på politiska beslut. Lärarens profession idag är på flera sätt diffus och 

motsägelsefull; å ena sidan uppmanas man att lita på sitt professionella omdöme – å andra 

sidan har kontrollen över lärarnas arbete ökat och vi har idag fem myndigheter som granskar 

skolans arbete: Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska Myndigheten, 

Skolväsendets överklagandenämnd och Skolforskningsnämnden. 

1.3.3 Sammanfattning 

Den situation som vi har i Sverige vad gäller skola och utbildning behöver undersökas 

och belysas på ett fördjupat sätt. Läraruppdraget har blivit diffust och svårtolkat och 

debatten tenderar att bli ytlig samtidigt som den ena förändringen avlöser den andra och 

vi står inför ett antal utmaningar. Jag har beskrivit hur bilden av läraren har skiftat 
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beroende på vilka ”sanningar” som levt inom tankegemenskapen och hur detta har 

påverkat lärarens uppdrag – lärare har inte längre har någon stor möjlighet att påverka 

utvecklingen av sitt yrke. 

Att koppla deltagarnas tankar om lärarens uppdrag till vad litteratur och forskning tidigare 

kommit fram till blir ett sätt att undersöka relevansen i det som framkommer och hitta verktyg 

för att komma vidare med en konstruktiv debatt om skola och lärarens uppdrag och 

förutsättningar. Att undersöka hur mina deltagares reflektioner kring lärarrollen kan speglas 

mot de diskurser och utspel i media som diskuterar hur läraruppdraget egentligen ska se ut 

och vad det ska innehålla kan innebära att vi får syn på vad dessa tankegemenskaper skulle 

vinna eller förlora genom att lyssna mer på varandra. 

1.4 Uppsatsens utgångspunkt, design och struktur 

I kapitel två presenteras och diskuteras hur lärarens uppdrag beskrivs i dagens forskning samt 

vilka resultat olika forskningsrapporter och studier kommit fram till vad gäller elevers 

upplevelser av lärare. Litteratur med olika perspektiv som haft betydelse såväl i Sverige som 

internationellt presenteras. Här ges också exempel på hur läraryrket framställs i media och i 

olika pedagogiska forum i Sverige. 

Det metodiska kapitlet beskriver hur forskningsprojektet bedrivits. Här förklaras hur urvalet 

gjorts, hur datainsamlingen skett och hur denna analyserats med hjälp av konventionell 

kvalitativ innehållsanalys. Etiska ställningstagande och projektets trovärdighet diskuteras. 

Forskningsresultaten från analyserade texter från nio deltagare och fyra gruppintervjuer med 

samma deltagare beskrivs och summeras i kapitel 4. 

I femte kapitlet ”Slutsatser diskussion och fortsättning” diskuteras forskningsresultaten i 

skenet av min forskningsfråga, begreppsapparat, ramverk och den valda litteraturen. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av de slutsatser som uppsatsen bidragit med och på vilka sätt 

detta skulle kunna vara av värde för en fördjupad syn på lärarens uppdrag, fortsatt forskning 

eller för lärares fortbildning. 

”Recognising expert teachers matters, highlighting that expertise is crucial, and 
rewarding it is central to better understanding and valuing the profession”. 
(Loughran, 2012, s. 5). 
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2. Tidigare forskning och litteratur 
”Teachers play a crucial role in the lives of pupils. They guide them towards their 
goals and shape their perceptions” (European Commission, 2015, s. 3). 

 
Att lärare har en viktig funktion i vårt samhälle råder det ingen tvekan om. Citatet ovan är 

hämtat från en av EU:s rapporter om vad medlemsländerna bör sträva efter vad gäller policy, 

fortbildning och praktik för läraryrket. Mängder av rapporter och studier om olika aspekter av 

lärarens utbildning, uppdrag och förhållningssätt har gjorts och görs kontinuerligt. För att hitta 

ledtrådar till mitt forskningsprojekt och få en riktning i utformning av mina intervjuer och 

samtal har jag i första hand valt studier som fokuserar på elevers upplevelser av sina lärare. 

Detta ger mig en insikt i vad tidigare forskning kommit fram till och gör det möjligt att 

försöka fördjupa de frågeställningar och resultat som dessa pekar mot – vad elever uttrycker 

som väsentliga förmågor hos en lärare. Jag gör också några nedslag i den politiska och 

mediala debatt som pågår i Sverige och tar upp exempel på hur läraryrket och skolan beskrivs. 

Jag har valt att använda mina tre framtagna begrepp: Kunskapsförmedlaren – Ledaren – 

Relationsbyggaren som utgångspunkt i genomgången av relevant litteratur och forskning. 

Detta gör det möjligt att belysa dem från flera perspektiv. Hur dessa områden inom 

läraruppdraget har kommit att tolkas i den pågående debatten speglas genom att granska dem 

ur de tankegemenskapers perspektiv som haft och har stor betydelse i Sverige. 

2.1 Konsensus kring den betydelsefulla läraren 

Jag kommer nu att beskriva att det finns olika perspektiv och förhållningssätt kring vad en 

god lärare är men vill ändå hävda att det råder en slags konsensus inom såväl forskningen som 

den allmänna debatten kring vad som krävs av en lärare – även om man sen väljer att tolka 

vad detta innebär och vad som är mest viktigt på olika sätt. I min introduktion har jag 

beskrivit hur synen på läraruppdraget förändrats över tid och fört oss fram till den, något 

diffusa, tankegemenskap som finns kring uppdraget idag.  
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2.1.1 En samstämmig bild från forskningen 

I Sverige bildades 2007 ”Lärarnas yrkesetiska råd”, på sin hemsida (www.lararesyrkesetik.se) 

fastslår de en slags policy kring hur en lärare bör se på sitt uppdrag gentemot elever: 

• I sitt arbete sätter lärare eleverna och deras lärande i centrum.  

• Lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och 

prioriteringar. 

• Lärare möter eleverna både som enskilda individer och som en del av ett kollektiv. 

Detta förhållande bidrar till läraryrkets komplexitet och lärare måste finna en balans 

mellan att se eleverna som individer och som ett kollektiv. 

Lärande, vägledning och bemötande är det som man lägger tonvikten på och dessa tre 

områden stämmer väl överens med vad flera forskningsstudier kommit fram till. Tre 

kompetenser kan sägas sammanfatta de kunskapsområden som lärare måste 

behärska.(Nordenbo, Søgard-Larsen, Tiftikci, Wendt, & Østergaard, 2008).  

 

• didaktisk kompetens – läraren måste ha såväl en teoretisk ämneskunskap som en 

manifesterad kompetens att omsätta detta i praktiken på ett varierat och tydligt sätt. 

• ledarkompetens – läraren måste vara den tydliga ledaren i klassrummet och sätta upp 

regler och uppmuntra eleverna till att själva ta ansvar för att de efterföljs.  

• relationell kompetens – läraren måste kunna ha relationer med såväl de enskilda 

individerna som med en hel klass.  

Dessa områden rekommenderas att beakta när man utvärderar existerande lärarutbildningar 

och när nya utbildningar skapas. Flera studier beskriver lärarens uppdrag på liknande sätt. I de 

flesta arbeten, svenska och internationella, där elever kommit till tals är det olika delar av 

dessa områden som fokus ligger på. Det är dessa tre kompetenser som legat till grund för de 

begrepp jag valt att kalla Kunskapsförmedlaren, Ledaren och Relationsbyggaren. 

2.1.2 Min begreppsapparat 

En lärares uppdrag kan översättas till dessa tre områden som alla har stor betydelse för hur 

elever tar till sig undervisningen, hur de trivs i skolan och hur de utvecklas såväl 
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kunskapsmässigt som socialt och känslomässigt. Den litteratur och de studier jag tagit del av 

har hjälpt mig formulera dessa tre kunskaps- eller färdighetsområden: 

• Läraren som förmedlare av kunskap 

• Läraren som ledare  

• Läraren som relationsbyggare 

För mitt projekt blir detta tre tydliga kategorier som jag, med stöd av det som framkommer i 

litteratur och forskning, kan använda mig av för att navigera vidare i såväl samtal med 

deltagarna som vid analys och tolkning av texter och intervjuer. Lärarens uppdrag går 

naturligtvis inte att i praktiken dela upp som tre separata områden men för att kunna belysa, 

analysera och förstå komplexiteten i läraryrket blir detta en hanterbar strategi. I följande 

avsnitt kommer jag att titta på hur dessa tre kategorier beskrivs närmare i tidigare forskning 

och relevant litteratur.  

2.1.3 Kunskapsförmedlaren 

Att skolan och läraren ska förmedla kunskap till eleverna är givetvis en självklarhet, det är  

detta som skolan till stor del går ut på. I den svenska läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2011), 

beskrivs tämligen detaljerat i kursplansdelen vilka kunskaper eleverna ska ha med sig i olika 

ämnen när de lämnar grundskolan. Det är läraren som ska genomföra arbetet så att ”eleven 

upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt” (a.a., 

2011, s. 14). Denna del av läraruppdraget är den traditionella bilden av läraren som lär ut, 

förklarar och exemplifierar moment i ett ämne för sina elever. Det är också denna del av 

uppdraget som till viss del går att mäta med hjälp av nationella prov, PISA-mätningar och 

liknande – ett slags facit på hur läraren har lyckats med att förmedla konkreta kunskaper till 

sina elever. 

Att läraren har goda och uppdaterade kunskaper i sitt ämne framkommer i flera studier som 

något som är av stor vikt. Men att enbart ha goda ämneskunskaper räcker inte utan läraren 

måste också kunna förklara och förmedla på ett enkelt men tydligt sätt (Strikwerda-Brown, 

Oliver, Hodgson, Palmer, & Watts, 2008). Det vi kallar ämnesdidaktik – att ha kunskaper om 

hur jag bäst lär ut mitt ämne är något som genomgående framstår som något betydelsefullt. 

En lärare som vågar använda flexibla metoder har stora förutsättningar att lyckas nå sina 

elever (Ljungblad, 2016).  
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Elevernas uppfattning av lärandet är något som är av yttersta vikt för läraren – läraren måste 

få syn på lärandet (Hattie, 2009/2014, s. 163). Läraren hjälper eleverna att lära, följer upp och 

kontrollerar att eleverna förstått vad undervisningen går ut på (a.a., s. 23). Hattie menar att det 

är vad läraren får eleverna själva att göra som är avgörande – inte det läraren gör. Att ha 

kunskapsprov i olika ämnen är med andra ord till större nytta för läraren än för eleven, läraren 

får då reda på hur effektiv undervisningen varit och hur kunskapen som förmedlats tagits 

emot. 

Redan på 1980-talet betonade Shulman (1986) vikten av att läraren kunde omsätta sina egna 

ämneskunskaper till något som eleverna kunde ta emot och förstå. Han kallade detta för PCK 

– Pedagogical content knowledge – och menade att lärarens egen ämneskunskap, erfarenhet 

av undervisningsstrategier och förmåga att belysa ämnet är det som avgör om hon eller han är, 

eller kommer att bli, en bra lärare. Läraren bör alltså ha en kunskap om flera saker samtidigt 

och förmå att använda sig av den och anpassa kunskapen till den situation och atmosfär som 

lever i klassrummet.  

Nyckeln till att urskilja lärares kunskapsbas ligger i mötet mellan innehåll och 
pedagogik, i lärarens förmåga att omvandla det ämnesinnehåll hon eller han äger 
till former som är pedagogiskt kraftfulla och samtidigt anpassade till variationen i 
förmåga och bakgrundskunskap hos eleverna. (Shulman, 1986, citerad av 
Skolverket, 2012). 

 

Flera har gått i Shulmans fotspår och utvecklat hans idéer till att även handla om social 

interaktion (Nilsson, 2008). Schulman hade för avsikt med sitt begrepp att få forskare att börja 

diskutera relationen mellan ämne och undervisning. Idag, mer än 30 år senare, diskuteras  

denna komplicerade och ibland kallad ”tysta kunskap” – som består av såväl konkreta 

kunskaper som av erfarenheter, intuition och känsla – fortfarande som något grundläggande 

för att läraren ska kunna fungera som en kunskapsförmedlare (Skolverket, 2012). 

Att läraren själv blir medveten om det hen faktiskt gör – vilka kompetenser och färdigheter 

det är läraren använder i klassrummet – är något som har lett fram till det som i Sverige kallas 

”kollegialt lärande” och som rekommenderas som utvecklingsarbete av exempelvis 

Skolverket. Lärare samarbetar och ger varandra konstruktiv kritik – en slags intern 

fortbildning där lärarna tillsammans reflekterar över sitt eget arbete (Ernald, 2012).  
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Forskning visar att det finns stora vinster i att identifiera lärarens praktiska kunnande – den 

tysta kunskapen (Nilsson, 2015, 4 april). 

Att kunna undervisa – tyst kunskap och didaktik 

Den tysta kunskapen handlar om allt det som en lärare vet och gör instinktivt. Stora 

ämneskunskaper räcker inte – läraren måste vara medveten om sitt eget praktiserande av 

undervisningen och sätta detta i relation till elevernas lärande (Loughran, 2007). När läraren 

erövrat detta ger det möjligheter att vara mer fri, att variera undervisningen och kunna 

förklara på olika sätt (Nordenbo et al., 2008) vilket är positivt för eleverna. Att kombinera 

detta med tydliga undervisningsmål och planering ger förutsättningar att öka elevernas 

kunskapsinhämtning och är något som eleverna själva lägger vikt vid (Bakx, Koopman, de 

Kruijf, & Brok, 2015; Strikwerda-Brown et al., 2008).  

Rollen som kunskapsförmedlare framträder som något mycket mer än att bara ”överlämna” 

fakta till eleverna. Konsten att kunna undervisa – didaktik – är det som framstår som allra 

viktigast och är en del av den tysta kunskapen. Det handlar om att känna till så mycket mer än 

bara fakta kring ämnet, här krävs kunskaper om hur man bäst presenterar innehållet, vad som 

ofta skapar svårigheter och hur man kan belysa ett moment från olika håll såväl teoretiskt som 

praktiskt. I Sverige har möjligheterna att fördjupa sig i ämnesdidaktik ökat de senaste åren 

men är ännu ett eftersatt område inom den grundläggande lärarutbildningen (Hagström, 2017, 

27 feb.). 

Linderoth (2016) menar att det är lärarens egna ämneskunskaper som gör det möjligt för hen 

att förmedla kunskap och instruera eleverna såväl om det övergripande ämnet som det 

specifika lektionsinnehållet. En lärare med stor förmåga att förmedla kunskap fungerar som 

en slags dirigent och gör små tillfälliga miljöanpassningar hela tiden beroende på var eleverna 

befinner sig kunskapsmässigt och vad lektions syfte är (a.a., s. 188). Det är också när läraren 

styr lektionen som hen kan ge eleverna en adekvat återkoppling kring hur väl de tagit emot de 

möjligheter som erbjudits. 

Tyvärr utmålas kunskapsförmedlandet ofta som en rent intrumentell förmåga i den förenklade 

debatten. 

Den förenklade bilden av kunskapsförmedlaren  

I svenska public service TV sändes 2009 och 2011 ett program med titeln ”Klass 9A” 

(Axelsson, 2009). Här presenterades en rad ”skickliga lärare” som gick in istället för ordinarie 
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lärare och fick upp elevernas resultat. Ord som effektivitet, evidens och mätbar kunskap 

präglade hur programmet presenterades och de deltagande lärarna skickades efter 

programserien ut på olika skolor för att ”få ordning på saker och ting”.  

Även TV-serien har alltså̊ fokus på̊ betygen och gör dem till ett bevis på 
framgång. För att få reda på om producenternas ambition lyckas ska elevernas 
kunskaper mätas med hjälp av nationella prov i svenska, matematik och engelska i 
slutet av terminen. I linje med att ”målet är extremt högt” förbereds hos 
presumtiva tittare en förväntan kring extraordinära ageranden av ”landets främsta 
pedagoger” (Skåreus, 2011). 

Det TV-serien lyfter fram är på vissa sätt den gamla bilden av läraren – en auktoritet bakom 

katedern med en tydlig pekpinne, menar Skåreus (2011). Även om serien handlar om en 

skolklass så är det på många sätt i stället synen på lärarrollen som blir tydlig. Man presenterar 

lärare som klarar av att ”ta tag i ” alla de problem som finns i klass 9 A och rangordnar 

väldigt tydligt kunskapsinhämtning och förbättrade resultat före andra delar av 

läraruppdraget. Expertlärarna framstår som de som lyckas och de ordinarie lärarna blir en bild 

av flumskolans alla misslyckanden (Ekelöf, 2011, 2 mars).  

Sammanfattning, Kunskapsförmedlarens uppdrag 

Det vi kan sluta oss till är att Kunskapsförmedlaren – som ett av lärarens olika uppdrag – 

innehåller flera olika skikt. Det handlar inte bara om att förmedla fakta och problemlösning 

utan väldigt mycket om hur man gör det. Elever framhåller vikten av att läraren undervisar på 

ett omväxlande sätt och har förståelse för att man lär sig på olika vis. Läraren måste kunna 

kommunicera och interagera för att eleverna ska uppleva att de lär sig – förmågor som också 

innebär ledarskap och relationskompetens. 

2.1.4 Ledaren 

En god ledare beskrivs som en person som är duktig på att kommunicera, som utstrålar en 

självklar pondus och som är tydlig och stöttande. För en lärare innebär ledarskapet att kunna 

organisera och få en stor grupp individer med olika bakgrund och personligheter att fungera 

tillsammans och acceptera att det är läraren som ska vara ledare. Att läraren har kontroll på 

detta sätt ska vara en positiv process för eleverna, något som skapar trygghet vilket leder till 

att en stimulerande undervisning kan ske (Stensmo, 1997). 
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En skillnad mellan skolans värld och exempelvis yrkeslivet är att eleverna inte kan välja sitt 

”jobb” eller sin ”chef”. De är tvungna att vara i skolan vare sig de vill eller ej och det innebär 

också att de inte alltid är villiga att acceptera sin egen eller lärarens påtvingade roll. Läraren 

måste i och med detta ”ta på sig” en roll där det handlar om att påverka elevernas tänkande 

och beteende – ett speciellt förhållningssätt. Läraren måste vara medveten om sitt uppdrag 

som ledare och kunna samarbeta, kommunicera och hantera konflikter såväl inför en enskild 

elev som inför en grupp (Augustsson & Boström, 2014, 8 jan.). 

Att “ha kommandot” 

Studier som involverat elever visar tydligt att det är positivt när läraren är ”sträng” och att det 

är viktigt med tydliga regler (Strikweda-Brown et al., 2008). Deltagare poängterar att det är 

viktigt att läraren är den som har ”kontrollen i klassrummet” och ser till att det råder studiero. 

Läraren måste kunna hantera stökiga situationer och dåligt beteende hos elever (Coe, Aloisi, 

Higgins, & Major, 2014) och vara den som skapar strukturen för undervisningen, se till att 

lektioner börjar och slutar i tid, har en god planering som följs och är tydlig med vad som 

förväntas (Nordenbo et al., 2008).  Detta är något som verkar gälla oavsett vilket ämne eller 

åldersgrupp som läraren undervisar. ”The level of learning increases when the teacher stands 

out as a clear and explicit leader. This is equally true of mathematics, primary language 

learning and other subjects” (Nordenbo et al., 2008, s. 52). Det är också läraren som ska 

tydliggöra regler i klassrummet och tillsammans med eleverna se till att de efterföljs. 

En ledare ska också vara någon som motiverar, den som får eleverna att vilja mer och röra sig 

mot det uppsatta målet. Eleverna måste få bekräftelse och känna att de lyckas. ”A teacher who 

is supportive, who is tolerant towards the pupil's own initiatives and who provides motivation 

increases pupils’ learning, not only in school subjects but also in areas such as self-esteem, 

autonomy and motivation” (Nordenbo et al., 2008, s. 53). 

I bland annat USA diskuteras termen classroom-management som till stora delar handlar om  

vikten av att läraren har kontroll på det som händer i klassrummet och är den som sätter upp 

målet både vad gäller elevernas resultat och deras uppförande (Wong, 2015). Det handlar om 

att översätta delar av näringslivets recept på framgång till skolan – att upprätta tydliga 

agendor kring vad som ska göras, att fungera som coach och pusha och peppa eleverna. 

Läraren måste, precis som den uppskattande chefen, ge ansvar och lita på sina elever. Att ge 

eleverna överblick och skapa sammanhang är något som Skolinspektionen menar ingår i 
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ledaruppdraget (Skolinspektionen, 2012). Denna ledarförmåga behöver vara synlig såväl i 

helklassituationer som i mindre grupper och i individuellt bemötande mot eleverna (Wong, 

2015). 

Att vara “den vuxne” 

Hanna Arendt menade redan på 50-talet att läraren måste vara en auktoritet som eleverna vill 

följa (1954). Läraren ska vara den som genom att ta ansvar för världen ledsagar barn mot 

vuxenvärlden med allt dess ansvar. Hon förklarade krisen i den amerikanske skolan med just 

brist på, och ifrågasättandet av, denna självklara egenskap hos lärare. I vår tid, när många barn 

och ungdomar spenderar mycket tid i skolan får den pedagogiska relationen en allt viktigare 

betydelse – många gånger spenderar barnen mer tid med pedagoger än med sina föräldrar 

(Skolinspektionen, 2010). Aspelin (2007) menar att det blir allt viktigare med läraren som en 

förtroendefull vuxen – läraren påverkar eleven inte bara med undervisningsstoff och 

kunskaper utan också med den relation som uppstår och som den vuxne har ansvar för. Sann 

auktoritet är alltid, enligt Arendt (1954), sammanbundet med ett ansvarstagande. En lärare 

som förmår skapa trygghet och fungerande sociala relationer och strukturer blir den naturliga 

ledaren, får med sig eleverna och visar med sin person vilka beteenden som är acceptabla och 

önskvärda (Aspelin, 2007). Gardesten (2016) menar att det på många sätt handlar om att ta ett 

tydligt vuxenansvar över de situationer som uppstår i klassrummet – läraren ska visserligen ge 

eleverna plats och utrymme men får inte tveka att själv också göra det. 

Vikten av läraren som ledare verkar dock vara något som är viktigare för äldre elever än 

yngre (Bakx et al., 2015), de äldre lägger större vikt vid kompetens inom kommunikation och 

att läraren ska vara auktoritet i klassrummet.  

Att kommunicera 

I Sverige talar vi ofta om att kunna ”fånga upp” eleverna, att möta såväl den enskilda eleven 

som en hel klass. Förmågan att kunna kommunicera är något som framstår som av största vikt 

i studierna jag fördjupat mig i. Idag har vi ofta elever med olika hemspråk eller med 

funktionsnedsättningar i samma klass (Skolverket, 2015) vilket skapar nya utmaningar vad 

gäller kommunikation. 

Såväl Hattie (2009/ 2014) som Håkansson och Sundberg (2012) menar att något av det 

viktigaste för läraren är att kunna kommunicera kring undervisningens mål och syfte, att 

tydliggöra vad det är eleverna ska kunna och vad som kommer att ”kontrolleras” via prov och 
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betyg. Läraren bör ha formativa samtal med eleven om vad som kan förbättras och hur – där 

eleven själv får möjlighet att uttrycka sig. Detta gör eleven delaktig även om det är läraren 

som fungerar som ledare i kunskapsutvecklingen (Skolverket, 2012). 

Att läraren kan lyssna på eleven är en del av denna kommunikationsförmåga. Att inte avbryta 

utan just lyssna färdigt och sedan komma med ett tydligt och rakt svar uppskattas av elever 

(Strikwerda-Brown et al., 2008). 

Enligt Biesta (2012) kan man se på kommunikation på tre sätt: som en slags sändare- 

mottagare, som något man väljer att delta i eller som en aktiv påverkan för att skapa mening. 

En meningsfull kommunikation är inte något som läraren kan ”sända över” till eleven utan det 

är något som uppstår mellan dem genom ömsesidig aktivitet.  

Ledaren måste fungera som en tydlig kommunikatör och vinnlägga sig om att eleverna 

verkligen förstår det budskap som förmedlas och själv förstå det eleverna förmedlar 

(Strikwerda-Brown et al., 2008). Att vara lyhörd och tydlig i sin kommunikation ger läraren 

som ledare förutsättningar att nå sina elever och fånga upp det som lever i klassrummet. 

Även lärarens ledaregenskaper blir ofta till en förenklad och onyanserad bild i media och i 

debatten. 

Den förenklade bilden av ledaren 

På många sätt har lärarens roll som ledare kommit att handla om att vara disciplinär och se till 

att elever kommer i tid, inte stör och tar av sig kepsen. I den svenska debatten har det handlat 

mycket om att skapa ”ordning och reda” i skolan på olika sätt. 

”När det ringer in då börjar lektionen och när det ringer ut så slutar den. Passar det inte så 

låser man dörren när det ringer in. Hade jag varit lärare hade jag gjort det, sa Björklund 

[dåvarande utbildningsminister] i intervjun” (Jelmini, 2013, 10 dec.). 

Detta kan delvis förklaras med att skollagen sedan 2010 har ett avsnitt om disciplinära 

åtgärder vilket skapat fler krav på skolan att agera när elever inte följer uppställda regler (SFS 

2010:800). Riktigt vad man ska göra om dessa inte efterföljs är inte lika tydligt och åsikterna 

går isär.  
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”Juridifieringen har vidare inneburit ett ökat fokus på förbud och bestraffningar, med ökade 

befogenheter för skolor att stänga av elever och att beslagta föremål. Inte minst har det blivit 

ett ökat fokus på polisanmälningar av elever” (Landahl, 2013, 21 nov.).  

Lärarnas påstådda oförmåga att skapa lugn och ro i klassrummet är något som stundtals 

skapat heta debatter på sociala medier. Lärarens roll som ledare är inte självklar, inte heller 

hur detta ledarskap ska se ut. Många debattörer menar att man behöver stärka lärarens 

ledaregenskaper och ge utbildning i detta på lärarutbildningar och som fortbildning för 

utövande lärare. Ledarskap och konflikthantering har kommit att hänga ihop, läraren ska vara 

ledare genom att ”peka med hela handen” och se sig själv som en chef. Samtidigt blir det 

braskande tidningsrubriker om en lärare verkligen genomför auktoritära åtgärder och läraren 

riskerar såväl anmälan till Skolinspektionen som polisanmälan. 

Sammanfattning, Ledarens uppdrag 

Lärarens ledaregenskaper består, precis som kunskapsförmedlaren, av flera olika skikt. Det 

handlar dels om att vara den naturliga auktoriteten i klassrummet men också om att vara den 

som motiverar och ger ansvar, som lyssnar och som kan kommunicera sitt budskap på ett 

övertygande och tydligt sätt och samtidigt har förväntningar – på många sätt de egenskaper 

som idag karaktäriserar den moderna och framgångsrika chefen. Läraren som en positiv 

ledare eller auktoritet skapar trygghet i klassrummen och är någon som eleverna vill ska ha 

kommandot (Stensmo, 1997). Det innebär att den positiva ledaren också har god social 

kompetens. 

2.1.5 Relationsbyggaren 

Den goda läraren måste ständigt vara beredd på det oförutsägbara och ha en hög beredskap för 

att möta det oberäkneliga. I avhandlingen Takt och Hållning fokuserar Ljungblad (2016) på 

lärarens gensvar i kommunikation med eleverna. I sina möten med elever upplevde Ljungblad 

att lärarnas sätt att vara – agera och kommunicera – var något som  framstod som en 

avgörande faktor när eleverna beskrev sina upplevelser. Detta pekar mot att lärarens 

pedagogiska takt och hållning handlar om den förmåga som kallas ”manifesterad kompetens” 

(Nordenbo et al., 2008).  

Enligt Ljungblad (2016) visar ny forskning att relationen mellan elev och lärare kan vara av 

större vikt än lärarens ämnesmässiga kunskaper, något som även Hattie (2009/2014) kommit 

fram till. Idag diskuteras begreppet relationskompetens som något en lärare behöver som en 
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slags grund – eftersom relationen mellan lärare och elev är en förutsättning för den didaktiska 

kompetensen.   

De fyra lärarna tog alla ett stort ansvar för sin relation till eleverna. När de gjorde 
fel såg de till att be om ursäkt. De var medvetna om hur mycket deras takt och 
hållning påverkade eleverna, att det sker i varje stund. Det hoppfulla är att studien 
visar att detta är något som går att arbeta sig till. (Ljungblad intervjuad av Gran, 
2016, 13 maj). 

 

Relationskompetens är ett mångfacetterat begrepp som inbegriper relationen mellan lärare och 

elever och hur läraren bemöter och inkluderar sina elever. Även lärarens relation till sitt ämne 

ingår i relationskompetens (Nordenbo et al., 2008). Kollegialt lärande kan vara ett sätt att 

komma åt detta, att ge varandra feedback och släppa på prestigen i lärarlaget (Gran, 2016, 3 

maj).  

Att utvecklas såväl socialt som individuellt 

I Danmark ingår numera en grundkompetens kring relationer i lärarutbildningen, 

relationsarbete har där fått en central plats som ett eget kompetensområde. Ministeriet för 

børn, undervisning og ligestillning skriver på sin hemsida:  

Relationskompetence er vigtig af flere årsager. Det gavner trivslen hos den 
enkelte elev, i klassen og så viser undersøgelser, at lærere, der formår at indgå i 
relationer med elever på en ligeværdig, venlig og god måde, har langt bedre 
indlæringsresultater (www.emu.dk). 

Biesta (2011) menar att undervisning måste ske som en ömsesidighet mellan lärare och elev. 

Det är först när eleven upplever undervisningen som meningsfull som medvetet lärande sker. 

Detta ömsesidiga förutsätter en relation där man är överens om syftet. Ett av de tre områden 

som undervisning ska riktas mot är, enligt Biesta (2011, 2013) det socialiserande fältet, de 

andra två är det kvalificerande fältet samt det subjektifierande fältet. Utbildning har en viktig 

roll i att bevara och utveckla vår kultur och våra traditioner. Det är genom att socialiseras som 

vi lär oss om normer och värderingar, hur vi bör bete oss mot andra, vad som är ”rätt” 

respektive ”fel” i en given situation. Skolan och utbildning har alltid en socialiserande effekt 

och detta är också något som finns med i den svenska läroplanen Lgr11: ”Skolan är en social 

och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 
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förmåga hos alla som arbetar där” (Skolverket, 2011, s. 3). Att socialiseras innebär att tillåta 

att relationer med andra människor uppstår och utvecklar oss.  

Läraren behöver också rikta sig mot den subjektifierande sfären i undervisningssituationen 

där eleven, i mötet med andra, får uppleva sig själv som ett subjekt. Ett subjekt med 

möjligheter att dra egna slutsatser, att vara fri i tanken och därmed kunna fatta egna beslut.  

Att mötas med empati och intresse 

Vikten av goda relationer återkommer i litteratur och studier. Skolinspektionen (2012) skriver 

om en ”omhändertagande lärmiljö” och Hattie menar att ”Kraften i positiva relationer mellan 

lärare och elever är avgörande för att inlärning ska ske” (2009/2014, s. 179). Att lärarens 

synsätt präglas av att alla elever har potential att lära sig och därmed visar respekt och 

tolerans ökar såväl motivationen som förmågan att ta till sig undervisningen (Nordenbo, et al., 

2008). 

Lärarens personlighet – att vara lugn, rättvis, ha sinne för humor och visa empati kan vara det 

allra viktigaste för elever. De personliga egenskaperna kombinerat med en professionell 

kunskap är det som är eftersträvansvärt (Arnon & Reichel, 2007). 

Aspelin (2010, 16 sep.) skiljer på ”sam-varo” och ”sam-verkan”. Han menar att sam-verkan 

handlar om medvetna åtgärder som lärare och annan personal på skolan tar till för att bygga, 

stärka och återerövra goda relationer för att påverka undervisningssituationen positivt. Sam-

varo är däremot det som händer spontant i mötet mellan lärare och elev eller mellan elever. 

Möten som inte har något annat syfte än att just vara möten. Han menar att skolan behöver en 

terminologi för att beskriva även detta omätbara fenomen som är själva grunden till god 

undervisning.  

Vi har ibland svårt att finna ord för de kvaliteter som är verkligt betydelsefulla i 
utbildning, och den teoretiska begreppsapparaten på området är ännu relativt 
outvecklad. Det individualistiska tänkandet dominerar utbildningsdiskursen. Men 
det finns en växande diskurs där relationsbegreppet är centralt. Det är nog bara en 
tidsfråga innan begreppet kärlek intar en betydande plats i denna (a.a.). 

Om läraren har ett genuint intresse för sina elever, inte bara för deras resultat och 

skolprestationer så väcks något som har pedagogisk potential mellan dem (a.a). 

Enligt Linderoth (2016) handlar relationsbyggandet om att skapa dubbla möten i skolans 

värld. Det innebär att en elev möter en lärare men också att ett barn möter en vuxen. Någon 

som kan något berättar för en som inte kan. Läraren bör signalera till eleven att hen är 
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medveten om att eleven är mer än sina prestationer i skolan, såväl läraren som eleven har ett 

liv utanför denna pedagogiska situation och en bedömning av en elevs skolresultat är något 

helt annat än bedömning av eleven som person. Samtidigt är det viktigt att läraren inte blandar 

ihop dessa möten – undervisning och bedömning får inte påverkas av läraren som 

privatperson. Mycket av det som handlar om social kompetens handlar om att hitta en balans 

kring områden som är svåra att sätta ord på. 

Social och relationell kompetens – vad är det? 
I litteratur och forskning talar man om att det ingår i den tysta kunskapen att ”möta eleven”, 

om att ”skapa ett tillåtande klimat” och om att ”se eleven”. Ett problem är att vi har svårt att 

formulera vad detta egentligen betyder och hur man kan lära sig det. Det innebär att det finns 

en risk att vi använder ord och begrepp utan att riktigt ha gjort klart för oss vad det är vi 

menar. Flera svenska forskare efterlyser en utveckling av terminologin kring den tysta 

kunskapen (Aspelin, 2010; Ljungblad, 2016). Enligt Hattie krävs det skicklighet från läraren 

att utveckla relationer – att lyssna, att visa empati och omsorg (2009/2014, s. 166) men vad vi, 

var och en, lägger i dessa begrepp är ändå inte självklart. Keller (2007) skriver att läraren 

måste foga in sig i en social organism som ständigt förändras, att det handlar om en slags 

”social konst” och konstaterar att ett sådant ämne är så stort att det inte går att överblicka. Just 

lärar- elevrelationer kan vara ett dilemma menar lärarstudenter – en relation som inte är för 

djup och inte privat – det handlar om att skapa ett socialt tryggt klimat (Samuelsson & 

Colnerud, 2015). 

Det finns idag ingen del i lärarutbildningen som säkerställer att en lärare har förmåga att, som 

Lgr11 uttrycker det, ”främja elevens personliga utveckling” (Skolverket, 2011, s. 18.). I 

många länder är det lämplighetstester och handledning som används för att komma åt den här 

delen av läraryrket men att utbilda blivande lärare i gruppdynamik, samspel och 

kommunikation är i nuläget inte aktuellt i Sverige (Normell, 2016). Det pågår, på vissa 

lärosäten, just nu testprojekt för att se om lämplighetstester är något som man skulle kunna 

använda sig av vid examination vid lärarutbildning men ett stort bekymmer är att det i nuläget 

är så få som faktiskt utbildar sig till lärare. Ett annat bekymmer är hur handledare ska bedöma 

och åtgärda det som brister eftersom vi rör oss i ett fält som är svårt att mäta och relationell 

kompetens ofta ses som en personlig egenskap (Gardesten, 2016). 



 

 

22 

”Den svårutrotade föreställningen att vissa är födda till pedagoger och andra inte gör det svårt 

att få gehör för krav på dokumenterad relationell kompetens hos den som vill ha en 

lärartjänst” (Normell, 2016, 28 april). 

Synen på läraren som relationsbyggare är komplicerad i debatten. Skolan och lärare kan få 

kritik såväl för att man lägger för stor vikt vid det sociala samspelet som för att ha för lite 

fokus på elevernas relationer sinsemellan.  

Den förenklade bilden av relationsbyggaren 
På många sätt har lärarens roll som relationsbyggare blivit det som förknippas med 

flumskolan – svensk skola före den nuvarande kursplanen Lgr 11 och den nya skollagen. Då 

fanns inga tydliga kunskapskrav eller krav på lärarlegitimation. Nidbilden framställer lärare 

som inte visste vad de höll på med och som fungerade mer som terapeuter än som pedagoger 

och som ägnade sig åt gruppaktiviteter i stället för att fokusera på kunskap (Hagström, 2014, 

22 maj).  

Relationsbyggaren idag står inför nya svårigheter och var uppdraget tar slut är svårt att 

avgöra. Idag har skolan ett stort ansvar för elevernas sociala relationer och för 

värdegrundsfrågor – frågan är hur mycket tid man kan eller ska lägga på det och var 

föräldraansvaret ska ta över. Ett uttalande från Barn- och elevombudsmannen, BEO (2016),  

har fått många lärare och rektorer att klia sig i huvudet (www.beo.skolinspektionen.se): 

”Alla former av mobbning som har koppling till skolan måste utredas. Det spelar ingen roll 

om det har hänt på skolan eller på fritiden. Det är alltid skolans jobb att se till att det slutar”. 

Läraren som relationsbyggare får plötsligt ansvar för frågor som handlar om elevers 

uppförande och aktiviteter på utanför skolan. Lärarens ansvar har alltså ingen automatisk 

gräns eller slut enligt BEO. Ett problemet är hur detta rent praktiskt ska gå till. Lärare kan inte 

övervaka elevers fritid och har därmed inga verktyg eller något bemyndigande att ta till för att 

få relationer att fungera.  

Den förenklade bilden av lärare som relationsbyggare har två sidor: en som är kritisk mot att 

lärare lägger alltför stor vikt vid relationer och en annan sida som förväntar sig att läraren ser 

till att elevernas sociala relationer fungerar såväl i skolan som på fritiden – lärarens uppdrag 

är gränslöst. I debatten läggs stort fokus på relationer trots att ingen riktigt kan formulera vad 

detta egentligen innebär. 
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Sammanfattning, Relationsbyggarens uppdrag 

Att vara relationsbyggare handlar om att visa ett genuint intresse för sina elever, att bry sig 

om dem och hjälpa dem att skapa goda relationer sinsemellan. Läraren måste kunna växla 

mellan den enskilda eleven och gruppen (Ljungblad, 2016) och samtidigt ha fungerande 

relationer med kollegor, ledning och vårdnadshavare. Relationsbyggaren har sunda relationer 

med sina elever som inte är privata men som ändå kan innehålla ett personligt intresse. Vi rör 

oss här i ett fält som är subtilt och svårt att sätta ord på. Förmågan att skapa goda relationer är 

inte något vi utbildar blivande lärare i utan något vi förutsätter att de ska ha (Normell, 2016, 

28 april). 

Att undersöka läraruppdraget utifrån dessa områden har varit en strategi för att synliggöra vad 

de olika områdena innehåller. I verkligheten pågår läraruppdraget som en kombination och en 

sammanvävning av dessa förmågor. 

2.1.6 Tre områden som vävs samman 

När en lärare behärskar att vara såväl kunskapsförmedlare som ledare och relationsbyggare 

och klarar att snabbt skifta mellan dessa områden så skapas goda förutsättningar att nå ut till 

elever. Forskning visar att elever själva har en god bild av hur de vill att läraren ska vara och 

agera. Detta indikerar att de också har en bra uppfattning om hur de själva lär sig (Hellman & 

Waltersson, 2015). Elever tar fasta på olika egenskaper i olika åldrar men det går ändå att se 

ett mönster där just relationell kompetens och didaktisk kompetens lyfts fram av såväl elever 

på mellanstadiet som på gymnasiet. Man betonar att elever oftast framhåller flera områden 

som viktiga och att olika förmågor hos lärare vävs samman. 

Även studier som fokuserat på yngre elever, kommer fram till liknande resultat (Bakx et al., 

2015). Lärarens personlighet, empatiska och kommunikativa förmåga samt didaktisk 

kunnighet värderas högt. Yngre elever lägger större vikt vid lärarens förmåga att vägleda och 

kunna lära ut på olika sätt medan äldre menar att kompetens inom kommunikation och att 

vara auktoritet i klassrummet är viktigt. 

En av de slutsatser som forskare drar är att unga människor uppskattar lärare som inser att 

elever lär sig på olika sätt, olika fort, och från olika utgångspunkter (Strikwerda-Brown et al., 

2008). Lärare som förstår att alla elever lär sig på ett individuellt sätt och som lyckas 

tillrättalägga undervisningen därefter ökar elevernas förmåga till inlärning jämfört med dem 

som inte gör det (Nordenbo et al., 2008). 
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Personliga egenskaper som humor ses som en viktig ingrediens samt att som lärare möta 

studenterna med respekt – att det finns ett genuint intresse inte bara för studentens situation i 

skolan och studieresultat – utan för vem han eller hon är. Man satte till exempel värde på att 

lärarna visste namnet på eleverna. (Strikwerda-Brown et al., 2008). 

Att lärarens personlighet spelar roll visar flera studier. Lärare ska ha en personlighet som 

utstrålar tillit och en personlig moral (Arnon & Reichel, 2009). Detta rankas högre än 

ämneskunskaper och innebär att en lärare måste vara principfast och ansvarsfull, inte bara i 

klassrummet, utan som person – någon att lita på. Elever uttrycker: ”Someone who is safe to 

be around and that we can talk to about anything” (Strikwerda-Brown et al., 2008, s. 34). 

Lärare uttrycker att de är ansvariga, inte bara för undervisningen, utan också i och för 

relationer med elever. Elever talar personligt om och med sina lärare, det handlar om hur de 

känner och upplever mötet och relationen med sina lärare (Ljungblad, 2016). Samarbete i ett 

lärarlag för att komma åt metoder att samtala med och till elever är viktigt för att utveckla 

såväl denna relationella förmåga som för att komma åt didaktiska förhållningssätt (Langelotz, 

2014). 

Flera svenska och internationella studier visar att för att kunna förmedla kunskap till elever 

krävs det att läraren är lyhörd och observant såväl på det som handlar om kunskapsutveckling 

som på det sociala klimatet i undervisningssituationen. Det som framhålls av elever och lärare 

stämmer väl överens med vad forskning och litteratur inom pedagogik kommit fram till. 

Så, även om det finns olika sätt att tolka och rangordna de resultat som man fått fram i olika 

rapporter och studier, även om det finns olika filosofiska perspektiv att ta så blir slutsatsen att 

det råder en tämligen samstämmig bild från forskningen, lärarna och eleverna om vad det är 

som krävs av en lärare – att fungera som kunskapsförmedlare, ledare och relationsbyggare. 

För att förstå hur debatten om synen på lärarens och skolans uppdrag har kommit att bli så 

förenklad och polariserad trots denna konsensus måste den undersökas närmare. 

2.2 Tankegemenskaper och dess tankestilar 

En tankegemenskap är en uppsättning tankar och idéer som starkt genomsyrar ett område 

under en viss tid och avgör vad som är ”lämpligt” eller ej (Liliequist, 2003). För att kunna 

undersöka den debatt som pågar har jag valt att använda två begrepp: tankegemenskaper och 

dess tankestilar. Begreppen är framtagna av Ludwig Fleck (1935/1979) och kan sägas vara 
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föregångare till det som vi idag kallar paradigm eller diskurs. För mig blir dessa begrepp ett 

sätt att närma mig de olika uppfattningar om lärares uppdrag som tydligt syns i skoldebatten i 

Sverige och i andra delar av världen.  

Fleck menar att tankegemenskaper uppstår när människor inom en grupp utbyter tankar och 

åsikter som hålls samman av en viss stämning. Som ett resultat av samförstånd, men även av 

missförstånd, utvecklas en särskild tankestil inom en grupp. Genom att befästa de ord och 

värderingar som tankestilen håller högt uppstår en tankegemenskap vars inflytande på andra 

tankestilar avgörs av hur övertygande dess röst är och hur stort utrymme idéerna ges. Vissa 

tankegemenskaper kan prägla stora grupper av människor och vara det som under en speciell 

tid är så vedertaget att tankegemenskapens idéer hålls för ”sanningar” som inte behöver 

diskuteras närmare. Det är ofta svårt att upptäcka dessa gemensamma tankestilar när man är 

mitt i dem, det kräver en intellektuell vakenhet och medvetande att se vad som färgar det egna 

tänkandet och varför vissa uppsättningar idéer känns självklara och sanna (Liliequist, 2003). 

Fleck kommer till slutsatsen att varje framtagen teori, varje begrepp, är påverkat av den kultur 

och den tradition som man befinner sig i. Till och med den allra minsta observation eller idé 

är betingad av en tankestil och därmed sammankopplad till en social tankeaktivitet – 

upplevelserna tolkas på samma sätt av medlemmarna i tankegemenskapen (1935/1979, s. 98).  

I Sverige pratar vi ofta om det vi kallar ”politisk korrekthet” och ”åsiktskorridoren” – det som 

under en viss tid är det ”rätta” att tycka eller tänka. Detta är ett typiskt exempel på att en viss 

tankegemenskap med en viss tankestil vunnit stor genomslagskraft. 

Enklast är kanske att upptäcka de tankestilar och tankegemenskaper som funnits tidigare i 

historien där de då ”vedertagna sanningarna” ofta får oss att ruska på huvudet och undra hur 

det var möjligt att en stor grupp människor, till och med en hel nation, kunde dela dessa 

tankar och idéer. Tankegemenskapernas allra mest extrema form ser vi i sekter eller fanatiska 

religiösa eller politiska grupperingar (Fleck, 1935/1979, s. 104). 

Den polariserade och stundtals förenklade diskussionen och debatten om skolan och läraren 

kan till stora delar begripas som svängningar i Sveriges gemensamma tankegemenskap. Som 

jag skrev i min introduktion så har vi gått ifrån tankestilen att se på läraren som den högt 

aktade, självklara, auktoriteten till att nu ha en situation där läraryrket är ett lågstatusjobb med 

ett diffust uppdrag som många unga människor väljer bort. 
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2.3 Aktuella tankegemenskaper i debatten 

De senaste åren har debatten om skola kommit att handla mycket om snabba lösningar och 

politiska beslut. För att kunna sätta in mitt projekt i en kontext är det därför väsentligt att inte 

enbart fokusera på lärarens uppdrag utifrån de begrepp som forskningen visar på utan också 

att undersöka de olika synsätt på läraryrket som lever väldigt starkt såväl i Sverige som i 

andra länder idag.  

Jag har fördjupat mig i några av de röster, tankegemenskaper, inom det akademiska fältet som 

antingen haft stor genomslagskraft i den politiska debatten eller fått stort gensvar inom 

forskningen, såväl i Sverige som internationellt. I denna del undersöker jag närmare hur de 

kommer till konkreta uttryck och hur deras idéer ofta framställs på ett förenklat sätt. Jag lyfter 

också fram röster från den pedagogiska debatten i Sverige. 

En tankegemenskap framhåller vikten av mätbara färdigheter, att få upp PISA-resultaten och 

att skolans främsta uppdrag är att fokusera på ren kunskapsinlärning utifrån de framtagna 

kunskapskraven och målstyrningen. Denna röst är stark och slagkraftig och har en mängd 

tydlig statistik och evidens för sin åsikt. I Sverige har John Hatties böcker om ”synligt 

lärande” kommit att ha stor påverkan på förändringar i skolan.  

I bakgrunden hörs en annan tankegemenskap som problematiserar de svårigheter vi ser i 

svensk skola. Hit hör många forskare inom pedagogik såväl i Sverige som internationellt men 

deras mer komplicerade bild får inte samma genomslagskraft eller de braskande 

tidningsrubriker som dess motspelare. De har heller inte på samma sätt en metod eller en 

färdig mall att servera. En av de forskare som nått ut i Sverige idag är Gert Biesta vars böcker 

översatts och ofta refereras till i avhandlingar och studier inom pedagogik och utbildning. 

I allt högre utsträckning börjar också lärarna själva få en röst som hörs och gör frågan mer 

komplicerad, som ifrågasätter de enkla lösningarna och efterfrågar en mer balanserad debatt. 

Under 2016 blev detta allt mer tydligt: när nu lärarbristen i Sverige verkligen börjar synas och 

märkas vågar lärarna själva höja sin stämma. ”Vi behöver diskutera och ha en debatt om 

skolan. Men debatten måste ledas av dem som har kunskap om hur det faktiskt ser ut i 

klassrummen – oss lärare” (Fohlin, Nilsson, & Westman, 2016). 

Jag kommer nu att belysa hur dessa två tankegemenskaper beskrivs i den pågående debatten i 

Sverige. 
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2.3.1 Den starka rösten 

“You need learning intentions and success criteria. It’s those two things that go together. It is 

giving the kids a sense of what is the purpose of what we are learning here today”           
(Hattie, 2015) 

Inom svensk utbildning har man allt mer och allt oftare kommit att lägga vikten vid att 

undervisning i skolan ska vara evidensbaserad. Evidensbegreppet kommer ursprungligen från 

det medicinska fältet, svenska Socialstyrelsen skriver på sin hemsida:  

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis 
med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och 
önskemål vid beslut om insatser (www.socialstyrelsen.se). 

Begreppet har kommit att användas inom allt fler vetenskapliga discipliner och yrkesområden 

och inneburit, vad man skulle kunna kalla, en svängning inom tankestilen (Ekeland, 2009).  

Något förenklat så skulle man kunna beskriva denna tankegemenskaps kännetecken som att 

fokus ska läggas på de metoder och arbetssätt som genom randomiserad forskning visat sig 

vara framgångsrika. Ett sätt att komma åt detta för läraren är att dokumentera det egna arbetet 

och de framsteg som eleven gör så att det finns en möjlighet att utvärdera och analysera 

resultat. I och med det får nationella prov och betyg en större betydelse då resultaten från 

dessa är entydiga och de görs av alla svenska skolelever. Man kan på så sätt få en objektiv 

bild av hur kunskapsnivån ser ut i den svenska skolan och i och med det göra förändringar 

eller vidta åtgärder. 

 I Sverige kan man tydligt se hur den allmänna tankegemenskapen, från att ha varit mycket 

fokuserad på skolans bredare uppdrag, nu allt mer pendlat över till en övertygelse om att det 

är de mätbara kunskaperna som är viktigast.  

En av de röster som haft stor påverkan på svensk utbildningspolitik och på de reformer som 

gjorts, och fortfarande görs, i skolan de senaste åren är John Hattie och hans böcker Visible 

learning (2009) samt Visible learning for teachers (2012). Många av de faktorer som han 

menar är av stor betydelse, som att följa upp och utvärdera elevernas utveckling – att ge 

formativ återkoppling, blev vägledande när såväl skollagen som läroplanen i Sverige skrevs 

om 2008 respektive 2011. Skolverket lade upp flera artiklar om hans forskning på sin hemsida 

och i sin publikation Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009) hänvisar man till 

Hattie mer än 30 gånger. Även Sveriges kommuner och Landsting (SKL) hänvisade till 
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studien i flera av sina publikationer (SKL, 2010, 2014) och i skolans styrdokument dök nu allt 

mer krav på dokumentation och utvärdering kring elevernas utveckling upp.  

Hattie skriver ” Bevisen ger oss inga regler för hur vi ska agera utan endast hypoteser om 

intelligent problemlösning” (2009/2014, s. 332) och klargör redan i bokens inledning att detta 

är en sammanställning av forskningsresultat – inte en beskrivning av livet i ett klassrum eller 

lösningar på dess problem. Men i Sverige kallade man Hatties studie för ”banbrytande” och 

de tungt vägande myndigheterna Skolverket och SKL tog fram rapporter, presentationer och 

förtydliganden av studien för att ge inspiration och stöd ”i arbetet med att skapa världens 

bästa skola” (SKL, 2011). Man trodde sig ha hittat ett recept för hur man skulle gå tillväga för 

att såväl få upp elevresultaten som för att skapa ordning och motivation i skolan. Man ansåg 

sig ha fått ”argument” för politiska beslut kring skolan – exempelvis att organisatoriska 

sammanhang som skol- eller klasstorlek och ekonomiska resurser inte var av avgörande 

betydelse för elevernas resultat. 

Hattie menar att evidensbaserade metoder erbjuder en neutral struktur (2009/2014, s. 342) och 

att det centrala i metoden är effektiv intervention – alltså ett ingripande i någons liv eller 

beteende som får ett effektivt utfall, i detta fall högre och bättre resultat i skolan. 

De som förespråkar ett evidensbaserat lärande menar att lärare måste utgå ifrån 

undervisningsmetoder som enligt forskning visat sig vara effektiva och att skolsystemet måste 

anpassas efter resultat av forskning. Man menar att detta skapar förutsättningar för en större 

internationell likriktning inom utbildning och ger bättre möjligheter för en formativ 

bedömning av elevers kunskaper (Lozic, 2014). Jag kommer nu att beskriva några områden 

som i den svenska debatten framhålls som denna tankegemenskaps fokus. 

Lärarens påverkan 

I Synligt lärande (Hattie, 2009/2014) är syftet är att få fram en sammanhållen idé om vad som 

egentligen är viktigt i undervisningssituationen och därmed kunna upptäcka brister och 

påverka elevernas skolresultat. Av 30 faktorer som har positiv påverkan är det 19 som är 

kopplade till läraren och dennes undervisning och återkoppling till eleverna. 

De lärare som har den absolut mest positiva effekten på sina elever är de som har höga 

förväntningar, som använder vissa undervisningsmetoder och som också lyckas skapa 

positiva relationer. En återkommande faktor hos Hattie är också återkoppling till eleverna och 

vikten av att eleverna, och läraren, ska kunna lärandemålen och kriterierna för måluppfyllelse 
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(2009/2014, s. 319-320). Elevens och lärarens kunskaper om lärandemålen är något som 

Hattie framhåller som en av de mest avgörande faktorerna för hög kvalitet på utbildningen 

och som en förutsättning för en rättvis formativ bedömning (a.a., s. 38, 72-77). Läraren bör 

utöver lärandemålen och kunskapskraven sätta upp egna mål för vilka effekter undervisningen 

förväntas ha på eleverna (a.a., s. 59) och utvärdera såväl sin egen som elevens prestationer.  

Hattie menar att metaanalysens resultat om olika lärstilar hos elever är svårtolkat och att det 

finns olika åsikter hos forskare men hävdar att betoning på detta tycks ha begränsade 

möjligheter att höja elevernas resultat (SKL, 2011, s. 47). Att läraren har varierade 

undervisningsstrategier kan däremot ha betydande effekt. 

De största effekterna på elevens lärande är när eleven själv är medveten om sitt lärande och 

tar kontroll över det. Eleven blir så att säga sin egen lärare och vet vad som är målet, hur hen 

ska ta sig dit och varför (Hattie, 2012, s. 33).  

Läraren ska förhålla sig som en utvärderare av sin egen påverkan på eleverna och använda 

evidensbaserade metoder för att utveckla och förbättra sin effekt. Det kräver väl genomtänkta 

åtgärder och interventioner för att förändra en elev, och särskilt då flera elever på en och 

samma gång i ett klassrum, och säkerställa att det sker en positiv progression i lärandet. 

Betydelsen av mål, återkoppling och bedömning 

Det man skulle kunna kalla för en svensk uppföljare av Visible learning är boken Utmärkt 

undervisning (Håkansson & Sundberg, 2012) som är en sammanställning av 43 svenska och 

internationella forskningsöversikter om undervisning och lärande från de senaste 20 åren. 

Sammanställningen beställdes av Skolinspektionen och blev såväl en rapport som en bok. 

Man ville ha en evidensbaserad utvärdering av vilka faktorer som leder till förbättrade resultat 

i skolan (Skolinspektionen, 2012).  

Rapportens resultat stödjer det som Hattie kommer fram till i Visible learning. Det finns, 

menar Håkansson och Sundberg, ingen automatik i att göra något och att lära sig något av det 

man gör. Eleven måste, för att kunna lära sig, förstå vad som är undervisningens mål 

(Larsson, 2013). Utmärkt undervisning innebär att läraren har gjort eleverna medvetna om 

dessa mål och att hen är tydlig i sin bedömning och återkoppling till eleverna.  

Det finns, enligt forskarna, riktningsgivare som visar vägen till undervisning på vetenskaplig 

grund. Då handlar det om att kommunicera målen med undervisningen till eleverna, att 
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läraren har goda kunskaper i såväl att undervisa, didaktik, som i sitt ämne och att 

bedömningen av eleverna är tydlig och formativ (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Framgångsrika lärare kan skapa ett sammanhang, struktur och motivation – de är också 

tveklösa ledare i klassrummet (Skolinspektionen, 2012, s. 7). Håkansson och Sundberg menar 

att läraren som ledare hjälper eleverna att fokusera på rätt saker och genomför sin 

undervisning med en genomtänkt progression.  

Inte heller deras forskning ger något stöd för att klasstorlek, skolans storlek eller andra 

strukturella faktorer skulle ha någon stor effekt på elevers lärande (Lozic, 2016a). Istället 

behöver lärarna ändra sina undervisningsmetoder, sträva efter att variera, utmana och utbyta 

erfarenheter med kollegor. Att beakta att elever har olika lärstilar – att någon behöver lyssna, 

en annan praktiskt göra – är inte heller någon effektiv undervisningsstrategi enligt deras 

studie. Här får de medhåll av skolexpert Per Kornhall som menar att lärstilar är en 

”neuromyt” som lever i skolans värld (Kornhall, 2014, 28 nov.). 

Enligt Håkansson och Sundberg är det viktigt att lärare omsätter de resultat som forskning 

visar till praktisk handling i undervisningssituationen. Det måste finnas ett växelspel mellan 

forskningen, kunskap om, och de beprövade erfarenheterna, kunskap i och att en balans 

mellan dessa leder till ny kunskap, kunskap för, som då är prövad i praktiken och har stöd i 

forskningen (Larsson, 2013). 

I svenska skolan har pojkars resultat i flera år hamnat långt efter jämnåriga flickor, detta är 

enligt Håkansson och Sundberg ”… inte bara relaterade till undervisningsstrategierna i sig 

utan handlar ofta om ”antiskolbeteende och manlighetsideal hos pojkar” (Lozic, 2016b). Här 

finns olika åsikter om orsaken, sociala och strukturells faktorer anses spela in och det finns ett 

visst stöd inom forskningen att den allt mer individualiserande undervisningen är svårare att 

hantera för pojkar än för flickor. ”Särskilt självstudierna är problematiska för de grupper som 

saknar eller har begränsad hjälp utanför skolan” (Arpi, 2015, 11 dec.). OECD:s rapport (2015) 

pekar mot att lågpresterande pojkar menar att skola är bortkastad tid – ett stort bekymmer  då 

en viktig grund för denna tankegemenskap är att eleverna själva tar ett ansvar för sin 

utveckling och själva medverkar i att formulera och planera sin progression.  

Konkreta konsekvenser i Sveriges skola 

2008 infördes ett lagstadgat krav på upprättandet av en individuell utvecklingsplan (IUP) för 

alla elever i grundskolan. Denna plan skulle ta fasta på hur nuläget såg ut resultatmässigt för 
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eleven i förhållande till de uppsatta kunskapskraven och målen med undervisningen. Planen 

skulle följas upp och utvärderas terminsvis av läraren tillsammans med eleven och 

vårdnadshavare (Skolverket, 2008). Tanken var att de tydliga målen, som också kunde brytas 

ned till delmål, skulle göra eleverna mer motiverade och intresserade av att verkligen försöka 

nå dem – något som enligt målstyrningens filosofi uppstår när den ”inre effektiviteten ökar 

genom de belöningar som en hög måluppfyllelse medger” (Philgren & Svensson, 1989). 

I min hemstad anlitade kommunen en konsultfirma som tog fram en pärm med 150 sidor – 

instruktioner och exempel på hur dokumentationen skulle se ut – och alla skolor i kommunen 

satte av varsin studiedag för att med hjälp av en specialpedagog utbildas i hur man skulle 

arbeta med det framtagna materialet. Dokumentationsbördan för lärare och rektorer växte och 

växte och kritiken från lärarförbundet var stark (Helte & Kling, 2013, 7 feb.). En slags 

utmattning märktes också hos elever och föräldrar på den skola jag arbetar. Man orkade inte 

läsa all information om vad som gjorts och vad som skulle göras. Eleverna suckade och ville 

inte alls delta i att ta fram kort- och långsiktiga mål. ”Skriv bara att jag vill bli godkänd!” var 

en vanlig kommentar bland eleverna på högstadiet som i början på varje termin skulle delta i 

samtal kring vad man skulle lägga fokus på i IUP:n framöver.  

2013 ändrades lagen och kravet på IUP förändrades. I Söderköping slängde vi den dyra 
pärmen i papperskorgen och drog en lättnadens suck. 

Skolforskare Lisa Asp-Onsjö uttalade sig i en artikel: 

– Man kan bara gratulera lärarna - men även eleverna, som nu kan få lite mer 
genomtänkt undervisning. Hanteringen av de skriftliga omdömena har fått 
groteska proportioner; lärarna har fått använda allt mer tid åt administrativa 
uppgifter och undervisningen har blivit lidande. (Helte & Kling, 2013, 7 feb.). 

Det finns de som menar att man i Sverige ”plockat russinen ur kakan” när det gäller att tolka 

resultaten som framkommer i Synligt lärande (Hattie, 2009/2014). SKL gick exempelvis ut 

och hävdade att man mycket väl kan slå ihop klasser, för att spara resurser, eftersom 

klasstorlek inte hade någon stor påverkansfaktor (Diedrichsson, 2014, 26 juni). Hattie skriver 

att skolan har många målsättningar men att i Synligt lärande är det just kunskapsmålen som 

står i fokus – vilket inte innebär att de övriga uppdragen är oviktiga. Han skriver vidare att 

han överlåter åt andra att genomföra en sådan granskning (2009/2014, s. 343) och att det 

skulle kunna bidra med en mer nyanserad bild av det som framkommit i hans metaanalys. Just 
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denna passus var något som man inte brydde sig om att diskutera eller undersöka närmare på 

svensk myndighetsnivå. 

Hatties evidensbaserade studie konstaterar att lärarens ”effekt” på eleverna beror på flera 

olika saker: didaktisk förmåga, relationskompetens och hur hen presenterar sitt ämne och ser 

på sina elever. Ändå har det ”synliga lärandet”, åtminstone i Sverige, kommit att handla om 

vikten av de mätbara kunskaperna och satt sin prägel på såväl utbildningen för skolelever som 

för blivande lärare som numera ska vara evidensbaserad som princip. En slags ny 

tankegemenskap har infunnit sig som på många sätt har kommit att tolka det evidensbaserade 

perspektivet som något som bara går att komma åt med prov, betyg och mätningar av resultat. 

Detta trots att begreppet i sig framhåller vikten av expertens egen erfarenhet och kunnande 

inom sitt arbete. Detta synsätt på utbildning har naturligtvis den fördelen att det är lätt att 

presentera. De mätbara resultaten talar sitt tydliga språk och skapar argument för olika synsätt 

på utbildning – alla politiska partier hänvisar idag till delar av Hatties forskning för att 

argumentera för sin sak (Svensson, 2013, 29 april). Genom att peka på hur de mätbara 

evidensbaserade resultaten sjunkit eller stigit kan man plocka politiska poäng inom 

utbildningspolitiken – att analysen i Synligt lärande (Hattie, 2009/2014) även konstaterar 

vikten av lärarens förmåga att upprätta positiva relationer och att det råder ett varmt 

socioemotionellt klimat i klassrummet väljer man att bortse ifrån. 

Sammanfattning av den starka rösten – synen på läraren 

Den starka röstens perspektiv på lärarrollen handlar mycket om läraren som handledare, som 

”främjar” elevens utveckling. Just ordet främja återkommer ofta i Lgr 11 (Skolverket, 2011). 

Det är inte per automatik läraren som har kunskapen utan är snarare den som ger eleverna så 

många verktyg som möjligt att skaffa sig den själva. Läraren finns vid sidan om och hjälper 

eleven att hitta strategier och att komma vidare. Läraren återkopplar och utvärderar men det är 

elevens eget lärande som står i fokus, inte lärarens undervisning. Eleven själv ska ta ett eget 

ansvar och vara aktiv i att sätta upp mål för sin utveckling utifrån kunskapskraven. 

Stort fokus ligger på de mätbara kunskaperna och det evidensbaserade synsättet vilket man 

menar ger möjligheter till en mer rättvis bedömning av elevernas prestationer, detta synsätt 

har också mött kritik vilket jag återkommer till. 

Men det finns också andra röster i debatten med andra sätt att se på utbildning. 
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2.3.2 Rösten i bakgrunden 

”A potential problem with trying to reduce great teaching to constituent elements is that the 

whole may be greater than the sum of the parts”. 
(Coe et al., 2014) 

 

Att komplicera och problematisera över ett ämne gör det svårare att få med sig den breda 

massan och skapa intresse för en fråga. Man når inte alltid ut till dem som frågan berör – i 

detta fall till lärare och andra inom utbildningsväsendet – och får därmed inte lika stor 

genomslagskraft.  

Det som kan sägas känneteckna den mer komplicerande rösten är ett lagt fokus på de områden 

i skolan som är svåra att föra statistik över. Dels handlar det om kunskap i ett mycket bredare 

perspektiv än betyg och prov men också mycket om vikten av elevens sociala utveckling och 

relationen mellan lärare och elev.  

Forskaren Ann- Louise Ljungblad säger i en intervju: 

Min forskning har gett mig ännu större respekt för läraryrket. Det är så komplext, 
bygger på ett enormt kunnande. Precis som det är viktigt att kunna förklara hur vi 
jobbar med undervisning om något speciellt område måste vi också skaffa oss ett 
yrkesspråk för hur vi arbetar med att relatera till elever i nuet och att fånga deras 
intresse i undervisningen. (Gran, 2016, 13 maj). 

Enligt Lgr11 (Skolverket, 2011) ska skolan och läraren främja lärande så att elever stimuleras 

att inhämta och utveckla sina kunskaper och värden. Skolan ska vidare präglas av omsorg för 

individen och överföra traditioner, kultur, språk och kunskaper till nästa generation. Skolan 

ska fungera som ett stöd för familjer i deras ansvar för barnens uppfostran.  

På många sätt framställs en lärares yrkesskicklighet som en instrumentell förmåga i 

styrdokument och riktlinjer, ett visst agerande genererar per automatik ett särskilt utfall. 

Lärare själva talar däremot ofta om att det handlar om att kunna ”fånga upp” elever och att 

detta är något som utvecklas i samspel med elever och kollegor (Langelotz, 2014). Lärarrollen 

beskrivs av lärare själva som inriktad på relationer – många gånger måste läraren förhandla 

med elever och ”vinna” poäng för att komma vidare (Ljungblad, 2016). Skolans verklighet 

och vardag – där läraren står inför en mängd möten och oförutsägbara situationer – 
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kombinerat med de allt tydligare kraven på mätbara resultat och dokumentation är ibland en 

omöjlig ekvation att lösa (Enkvist, 2016, 23 aug.). Jag belyser nu några av de områden som 

kännetecknar denna mer filosofiska tankegemenskap. 

Syfte och meningsskapande kommunikation i nuet 

Lärare måste ständigt fatta snabba beslut som rör undervisningen, relationerna, elevernas 

uppförande och hur man ska komma vidare – och allt detta på en och samma gång. Detta är 

en av orsakerna till att läraryrket är så komplicerat menar John Loughran (2010, 2012). Det 

den ”goda läraren” gör är att med hjälp av sin erfarenhet och sitt kunnande fatta de rätta 

besluten och reflektera över hur undervisningen kan läggas upp så att den får en positiv 

inverkan på alla elever. Loughran menar att en känsla för subtila nyanser är nödvändig för att 

kunna fatta de rätta besluten – läraren måste hela tiden använda sitt omdöme om vad som är 

lämpligt i den här situationen som pågår just nu.  Att bara titta på vad läraren konkret gör eller 

inte gör är begränsande – i en professionell pedagogik behövs lärarens eget omdöme som en 

viktig komponent. (Coe et al., 2014). 

Att ”vara i nuet” är något som lyfts fram i flera studier. Ljungblad (2016) menar att läraren 

ständigt befinner sig ett myller av kommunikation och snabba skiften och att pedagogiska 

möten är något som sker på individnivå hela tiden genom att just vara i nuet. Det finns en slag 

oberäknelighet i den vardag som läraren befinner sig.  

Utbildning som process 

Biesta menar att det är meningslöst att prata om effektiv undervisning om vi inte först har 

svarat på frågan: Effektiv för vad? (Biesta, 2011, s. 23) och att den stora frågan att fundera 

över är om det verkligen är effektivitet vi är ute efter. Det är ett problem, menar han, att det 

har kommit att ställas ”tekniska förväntningar” på utbildning, att man ska prestera bättre och 

hamna högre upp på alla de rankinglistor som idag blir allt mer vanliga i 

utbildningssammanhang (Biesta, 2006, s. 71). Utbildning blir med detta synsätt ett medel för 

att åstadkomma förutbestämda resultat – just i vår tid handlar det oftast om högre betyg och 

bättre provresultat. I andra tider, kulturer eller länder, har det också handlat om att förmedla 

en viss tankegemenskap kring samhället. 

Utbildning är i mångt och mycket, menar Biesta, en process av kommunikation och då 

framför allt en meningsskapande kommunikation (2012, s. 3). Det är inte så enkelt som att 

läraren skickar ut kunskap, likt en sändare, som eleven i sin tur bara tar emot som en passiv 
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mottagare. ”One reason why the sender-receiver model is unhelpful for understanding 

communication is that it basically is a black-box model: it describes the relationship between the 

input and output of communication, but doesn't provide an explanation of the process itself” 

(Biesta, 2004, s. 6). 

Utbildning är i stället det som sker när läraren och eleven interagerar – någonstans i 

mellanrummet mellan läraren som sändare och eleven som mottagare (Biesta, 2004). Detta 

innebär att undervisning – interaktion– också har att göra med lärarens och elevens relation 

och att det måste finnas ett mellanrum mellan dem där undervisning kan få uppstå. 

Kunskapen som förmedlas måste tolkas på ett meningsfullt sätt av eleven. Det måste skapas 

en gemensam förståelse och tolkningsgrund för det som läraren vill förmedla och det som 

eleven ska ta emot. Detta kan bara ske med hjälp av kommunikation, interaktion och relation. 

Tillsammans, genom att interagera, justerar läraren och eleverna sitt sätt att tolka och förstå 

varandra och ämnet som avhandlas, det handlar om att konstruera en gemensam förståelse – 

lärare och elever skapar en gemensam tankestil kring en fråga eller ett problem. 

Utbildningsteori, menar Biesta, borde därför handla mer om utbildningsrelationer. 

 If we do so, it follows that education is not located in the activities of the teacher, 
nor in the activities of the learner, but that it is located in the interaction between 
the two itself. Education, in other words, takes place in the gap between the 
teacher and the learner. (a.a., s. 4). 

 

Möjligheter och risker 

Att undervisa och låta sig undervisas innebär såväl en möjlighet som ett risktagande från både 

lärarens och elevens sida. Det är inte säkert att eleven väljer att förändra sitt tänkande, ”lära 

sig” något, eftersom mänsklig interaktion aldrig går att förutbestämma (Biesta, 2016). Vi 

hoppas, naturligtvis, att vår påverkan ska ha en positiv inverkan på elevens liv men vi kan 

aldrig vara säkra på att vi får syn på det eller att det ens sker. Läraren måste på något sätt 

kunna se det som ännu inte finns eller mognat fram hos eleven och vända sig till just det när 

hen undervisar (a.a.).  

Det är också viktigt att eleven känner sig trygg i relationen och vågar fråga, vågar göra fel 

utan att riskera något (Ljungblad, 2016). Att få pröva sina egna argument och tankar och göra 

såväl sociala som intellektuella tankesprång är ett sätt att känna att man utvecklas på 

individnivå. Skolan är i mångt och mycket ett ställe där unga människor ska lära sig hur 
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samhället fungerar och hur man klarar sig i det – därför behöver samhället också ha 

förväntningar på att det som sker inom skolans väggar ger resultat. Skolan fungerar som ett 

mellanting mellan ”hemma” och ”omvärlden” där unga människor övar sig och förbereder sig 

på det kommande fria vuxenlivet utan att behöva vara produktiva (Biesta, 2016). Detta 

innebär att skolans uppdrag blir tveeggat och ibland motstridigt och komplicerat. 

Forskningen, menar Biesta, kan bara tala om för oss vad som har fungerat i en specifik 

situation och ger oss egentligen inget svar på vad som kommer att fungera i en framtida 

situation med nya förutsättningar (Biesta, 2007, s. 16). Undervisning kan inte ses enbart som 

en teknik som läraren använder sig av utan vi måste också titta på syftet bakom, på vad det 

egentligen är vi vill ha ut av utbildningen – vad som är önskvärt ur såväl ett socialt som ett 

kulturellt perspektiv. 

Teaching is not some kind of direct 'input' that ideally should go directly into the 
mind of the student without any noise, disturbance, or transformation. Teaching is 
about the construction of a social situation, and the 'effects' of teaching result from 
the activities of the students in and in response to this social situation. (Biesta, 
2004, s. 12). 

Målet med skolan, menar Biesta (2016), måste ändå vara att barn ska vilja vara och verka i 

världen som fria vuxna individer och finna sin egen röst som unika personer. Man kan välja 

att se på undervisning som ett svar på en obekant fråga som utmanar och stör. Då kan lärande 

bli något kreativt och eget – elevens egna unika svar (Biesta, 2006). Detta behöver inte stå i 

motsats mot att samtidigt lära ut kvalificerande kunskaper eller kultur och traditioner utan bör 

snarare ses som två olika gemenskaper inom utbildning, en relationell som vi delar med 

varandra och en annan som är personlig och unik. Detta kan skapa en kreativ atmosfär där 

ordet är fritt och eleverna lära sig att lyssna på varandra, där man välkomnar olika åsikter och 

intresserar sig för hur de olika individerna ser på världen (Ljungblad, 2016). 

Möten med andra – pluralism– är enligt Arendt (1954) det ögonblick då vi upplever oss själva 

som subjekt. Du kan bara bli och vara dig själv i mötet med andra. En lärare och elev kan 

därmed bara erfara varandra som unika när de verkligen möts, interagerar och talar med 

varandra. Skolan blir på många sätt en representant för världen i stort och har som uppgift att 

utbilda elever i hur det går till att leva. Skolan ska fungera som en sluss mellan hemmet och 

världen utanför och det är läraren, som genom sin självklara auktoritet och ansvarskänsla för 

världen, ska göra övergången så smidig som möjligt – läraren blir en representant för 
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vuxenvärlden. Skolans uppgift borde därmed vara att undervisa elever om hur världen är; inte 

hur man ska göra för att klara av att leva i den – de unga människorna kommer ju att leva i en 

annan, ny värld, än deras lärare vuxit upp i (a.a.). Arendt menade att bristen på ”sunt förnuft” 

kring detta är ett tydligt tecken på en kris – kanske är det just detta vi upplever i Sverige. 

Vi kan inte veta vilka frågor och utmaningar den kommande generationen kan komma att stå 

inför – det enda vi kan göra är att försöka ge barn kunskap om världen och verktyg att 

förändra den. Skolan kan bara lära ut det vi har kunskap om idag (Bergendahl, 2010, 20 april). 

Utbildning, skola och framförallt läraren blir då en länk mellan dåtid och framtid. 

The teacher’s qualification consists in knowing the world and being able to 
instruct others about it, but his authority rests on the assumption of responsibility 
for that world. Vis-á-vis the child it is as if he were a representative of all adults 
inhabitants. (Arendt, 1954). 

Läraren i fokus 

Att lära sig innebär att latenta möjligheter kan realiseras och att vara kunnig inom ett område 

blir då att kunna se och utnyttja de erbjudna möjligheterna – att agera korrekt i en specifik 

situation (Linderoth, 2016, s. 161). 

I ett ekologiskt perspektiv är läraren inte bara en länk till sammanhang där 
kunskapen ligger och väntar, läraren är en del av den sociala miljö där 
kunskaperna lever. Läraren bär upp själva lärmiljön med sin kommunikation och 
sitt handlande. Genom lärares berättande och instruktion exponeras eleven för 
olika miljöer (a.a., s. 183.) 

Linderoth menar att en lärmiljö där inte läraren är i fokus är fattig. Om eleverna i allt för 

stor utsträckning förväntas skaffa sig kunskaper genom eget arbete eller grupparbeten är 

risken stor att de väljer att reagera på eller ta emot felaktiga erbjudanden från 

omgivningen. Eftersom undervisning inte handlar om att flytta färdiga kunskaper in i 

huvudet på eleverna utan om att kontrollera den kunskap eleven möter så fungerar 

läraren delvis som en sändare av kunskap men också som en kunskapsdomän (a.a., s. 

185.) ”Principen att den som kan någonting berättar för den som inte kan är en kraftfull 

undervisningsform” (a.a., s. 193.) Självklart är det billigare och mindre tidskrävande att 

låta elever själva göra jobbet men enligt Linderoth är det detta arbetssätt och 

konstruktivistiska tankestil som lett till skolans sjunkande resultat och elevers 

försämrade motivation till skolarbete.  
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Det perspektiv som Linderoth ger är något som börjat dyka upp allt oftare – framför allt på de 

forum där pedagogik diskuteras utan politisk inblandning. Röster som menar att läraren måste 

få ha sitt fokus på kunskap och undervisning, inte bara ”tillhandahålla förutsättningar” för 

lärande, blir allt starkare och får utrymme. Kritik mot alltför mycket elevstyrda aktiviteter 

hörs och den lärarledda undervisningen efterlyses allt mer (Carlgren, 2015). 

Relationell pedagogik 

Biesta menar att utbildning handlar om att tilltala tre olika områden. Det tydligaste är kanske 

det han kallar för det ”kvalificerande området” som handlar om att lära unga människor 

färdigheter och kunskaper som att kunna läsa och räkna och förstå historiska och samhälleliga 

skeenden. Det ”socialiserande området” handlar om att utbildning också överför de värden, 

traditioner och normer som lever i samhället och i tankegemenskapen. Samtidigt som 

utbildning lär ut detta sker något i det Biesta kallar det ”subjektifierande området”, det som 

handlar om att den enskilda individen utvecklas och förändras i takt med att man lär sig nya 

saker och förhoppningsvis utvecklar ett eget fritt tänkande (Biesta, 2011, s. 29).  

Att utbildning varken pågår utanför eller inuti människor utan just emellan dem är en tanke 

som kommit att kallas ”relationell pedagogik” i Sverige. Den sysselsätter sig med frågan om 

utbildning i en social och individuell kontext genom levande relationer (Aspelin, 2007). 

Interaktionsprocesser ställer ofta frågan ” Vad hände här, vad ligger bakom denna interaktion 

och hur upplevdes den?”. Man menar att: 

Läraren bör agera målmedvetet och verka för att relationer mellan honom/henne 
och eleven, mellan elev och kunskapsstoff, mellan elever samt mellan eleven och 
andra partners (från det lokala till det globala planet) är meningsskapande. Kort 
sagt handlar det om att utveckla kunskaper i och genom interaktion (snarare än att 
se på kunskap som något som antingen överförs från en part till en annan eller 
växer fram inom separata individer) (Aspelin & Persson, 2011). 

Konkreta konsekvenser i Sveriges skola 

Debatten idag, såväl inom det politiska fältet som på olika pedagogiska forum och sociala 

medier, handlar ofta om att lärare inte längre enbart kan vara lärare utan måste vara 

kompetenta även inom andra områden och att detta påverkar undervisningen och lärarens 

möjligheter att verkligen utöva sitt yrke.  ”I dag ska en lärare också vara psykolog, kurator 

och sjuksköterska. Det går ut över undervisningen” säger en blivande lärare i en intervju i en 

av Sveriges största dagstidningar (DN, 2013, 4 dec.).  
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”Vi ska lösa hela världens problem. Samtidigt ska vi höja elevernas resultat och inte drunkna i 

dokumentation. Det går inte. Det är en uppfostran från föräldrar hur man beter sig, och det 

måste även inkludera nätet” (Hedman, 2016, 15 nov.). 

Många barn befinner sig inom skolans väggar många timmar varje dag, en total 

vistelsetid på 50 timmar i veckan i skolan och fritidshemmet är inte ovanligt 

(Skolinspektionen, 2010). I den politiska debatten uttrycks att det ökade kravet på 

skolorna att fungera som traditionell ”uppfostrare” har med det fria skolvalet att göra. 

Är man inte nöjd med hur läraren och skolan sköter sig så kan man helt enkelt byta 

skola – leverantör av utbildning. För att behålla sina elever (och den skolpeng de bidrar 

med) ser många lärare och rektorer sig tvingade att göra elever och vårdnadshavare 

nöjda, även om det innebär att vara behjälplig med sådant som ligger ”utanför” 

uppdraget. Trots detta ökar anmälningar mot skolor och lärare där vårdnadshavare och 

elever av olika anledningar är missnöjda (Skolinspektionen, 2016a). 

”Lärarnas arbetsdag och ansvar måste ta slut någon gång. Vi kan inte följa med eleverna hem 

och se till att de gör sitt arbete till nästa lektion. Det är föräldrarnas och elevernas ansvar” 

(Fahlsten, 2013, 14 mars). 

Skolan och lärarna arbetar med väldigt många frågor som inte egentligen kan härledas till det 

vi vanligen lägger i termen utbildning och många gånger arbetar lärarna i motvind. 

”Enligt Pisa-undersökningen anser 15 procent av de svenska eleverna att skolan är bortkastad 

tid, en fördubbling jämfört med 2003. Eleverna kommer också oftare för sent, skolkar och 

stör undervisningen mer än i andra länder” (Jönsson, 2014, 15 jan.). 

Sammanfattning av rösten i bakgrunden – synen på läraren 

Rösten i bakgrunden är starkt präglad av de stora eviga frågorna – de som vi inte alltid 

lyckats besvara – men som ändå är viktiga att stanna upp vid och åtminstone försöka 

reflektera över – vad ska vi egentligen ha skolan till?  

Man lägger vikt vid läraren som den som undervisar eleverna – som har ett ansvar för 

elevernas utveckling och lärande och därmed också ingriper i den växande människans 

liv. För denna röst är också meningsskapande ett nyckelord. Man syftar då på 

meningsskapande i ett mycket större perspektiv än bara relaterat till skolan, prov och 

betyg. Biesta beskriver att lärare har som mål att eleverna ska bli oberoende – att all 



 

 

40 

utbildning på sätt och vis handlar om inriktning på frihet (Biesta, 2011). Synen på vad 

kunskap är är bred och allmänmänsklig. 

Frågan för mig blir om mina deltagare uppfattade skolan som meningsfull i ett större 

perspektiv och hur de idag kan reflektera över det. 

Jag har presenterat de tankegemenskaper som kan sägas vara tongivande i den svenska 

debatten som två polariserade röster. Detta är självklart en konstruktion och en förenkling från 

min sida. Det gör det dock möjligt att få syn på att de intar olika förhållningssätt kring hur 

man bör se på lärarens uppdrag och att det finns olikheter i sättet att se på kunskap. Bägge 

dessa tankegemenskaper möts av såväl ris som ros från det akademiska fältet och i den 

massmediala debatten. Jag kommer nu att lyfta fram delar av det motstånd som de stött på för 

att nyansera den bild de målar upp. 

2.3.3 Kritik mot ensidiga tankegemenskaper 

”Det går ett monster fram över det svenska utbildningsystemet – utvärderings- och 

evidensbaseringsmonstret”, skriver professor Lars Pålsson (2012, 24 okt.) i en debattartikel. 

Han menar att det han kallar ”utvärderingshysterin” motverkar sina egna syften och de studier 

och teoriansatser som åberopas är så allmänt hållna att de inte på något sätt ger några svar på 

vad som fungerar i skolan. Möjligtvis, menar Pålsson, ger alla de randomiserade studier som 

ligger till grund för den evidensbaserade forskningen svar på vad som fungerar i just den här 

situationen och kan inte exporteras till en annan situation med en helt annan typ av interaktion 

och deltagare. 

Kritikerna menar att hela Hatties studie bygger på ett felaktigt sätt att summera resultat och få 

fram ett medelvärde som inte tar hänsyn till modererande faktorer som exempelvis ålder på de 

elever som deltagit i studien (Nilholm, 2013, 21 nov.) och mot att Hattie inte sätter in det 

pedagogiska sammanhanget i en samhällelig kontext trots att politiska beslut mycket starkt 

kan påverka skolans värld, ”Arbetet med eleverna tycks ske i ett vakuum, helt oberoende av 

hur verkligheten ser ut utanför klassrummet” (Svensson, 2013, 29 april). 

Det evidensbaserade perspektivet och fokus på mål och resultat anklagas för att glömma bort 

att skolas uppdrag är mycket större än bara mätbara kunskapsresultat – demokratiuppdraget 

och att fungera socialt i ett samhälle – det är inte fruktbart att ställa kunskapsuppdraget helt 

och hållet vid sidan av detta bredare uppdrag. 
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Man borde ha frågat sig om det som är effektivt för att höja 
kunskapsprestationerna också är funktionellt vad gäller hela det bredare 
uppdraget. Till exempel demokratiuppdraget handlar ju om mycket mer än att ge 
eleverna goda kunskaper. Goda kunskaper kan även elever i en diktatur få 
(Nilholm, 2013, 21 nov.). 

Den evidensbaserade praktiken är inte per automatik överförbar på områden som till sin 

karaktär är svåra att mäta och återskapa. Socialstyrelsen menar även de att det är olyckligt att 

ställa kvantitativa och kvalitativa metoder mot varandra – de borde istället få fördjupa och 

berika varandra (www.socialstyrelsen.se). 

Svårigheterna med rösten i bakgrunden är att de inte, på samma sätt som den starka 

rösten, har några konkreta råd eller lösningar att komma med. De intar ett filosofiskt 

perspektiv som är nog så intressant men hur ska detta omsättas till skolans vardag? 

Kritiken fokuserar just på att dessa tankar är utopiska vilket inte verkligheten är. 

” En sak som de glömmer är att frihet faktiskt förutsätter jämlikhet – något som 
ännu är ganska utopiskt i vårt samhälle – och att skapandet av något nytt är 
förbundet med kvalificerad kritik av ”det som är” och föreställningar om något 
”som inte är” (Thavenius, 2012, 3 feb.). 

Hattie menar att man är fel ute om man inte inser att just prestationer är ytterst önskvärt i 

skolans värld även om det också finns andra aspekter som man också måste ta hänsyn till 

(2014, s. 342). Andra menar att det Biesta uttrycker många gånger är självklarheter och inte 

egentligen står i motsatsförhållande till evidensförespråkarna (Wegerif, 2015).  

2.4 Sammanfattning av litteratur och forskning 

Litteratur och forskning visar att läraryrket är mångfacetterat och innehåller en mängd olika 

kompetenser och förmågor. Lärare måste ständigt vara beredda på det oförutsägbara och ha 

förmågan att snabbt agera på ett adekvat sätt. Det går inte att göra en checklista där man 

enkelt kan bocka för vilka områden som fungerar eller är avklarade – lärare står i ständig 

interaktion med elever, kollegor och undervisningsstoff.  

Vi kan se att lärare pendlar mellan att vara kunskapsförmedlare, ledare och relationsbyggare 

men också att varje område i sig innehåller många olika kompetenser och skiftningar. Att de 

hänger ihop med varandra och inte fungerar var och en för sig känns nog som en självklarhet 

för de flesta – att skapa trygghet handlar till exempel om att såväl vara ledare som att kunna 
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skapa relationer och få en klass att fungera tillsammans socialt. Att förmedla kunskap handlar 

både om att kunna sitt ämne och att få eleverna engagerade och motiverade. 

I det som kallas tyst kunskap ryms alla dessa områden och de samverkar och påverkar 

varandra. Denna praxis, där det läraren gör, oavsett om det handlar om ledarskap, relationer 

eller kunskap, utifrån sin erfarenhet och expertis kan beskrivas som att läraryrket är ett arbete 

”med två ben” – läraren arbetar i skolans vardag såväl med elevernas lärande som med deras 

personliga utveckling (Carlgren, 2015).  

Trots olika perspektiv från tankegemenskaper som väljer att lägga vikt vid olika delar av 

läraruppdraget så går det att urskilja mönster och hitta kvaliteter som de flesta kan vara 

överens om. Problemet uppstår när vi försöker rangordna, ställa dem mot varandra eller välja 

mellan dem – något som vi i den svenska debatten inte verkar kunna undvika.  

Genom historien och i olika tankegemenskaper har vissa aspekter av lärarens uppdrag 

framhållits som mer eller mindre betydelsefulla beroende på vilka tankestilar som varit 

dominerande. Jag menar att man genom att titta på dessa olika områden, kunskapsförmedling, 

ledarskap och relationsbyggande, kan få en förståelse för hur de hänger ihop och är beroende 

av varandra i det nät av olika komponenter och kompetenser som spelar in i hur elever 

upplever sin undervisningssituation.  

I debatten i Sverige tenderar vi att välja sida – antingen den starka röstens fokus på mätbar, 

evidensbaserad kunskap, eller rösten i bakgrundens fokus på omätbara processer i relationer 

och kommunikation. Dessa två röster är självklart en konstruktion från min sida för att 

synliggöra de skillnader som tydligt finns i den pågående debatten och förenklat skulle man 

kunna skissera upp detta på följande sätt: 
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Figur 1. Motsättningar i synen på lärarens uppdrag 

 

Eller… 

 

I metodkapitlet kommer jag nu att beskriva hur jag arbetat för att förstå hur sammanhangen 

ser ut och hur den här intrikata och många gånger osynliga väven – läraryrket – egentligen ser 
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs för hur mitt forskningsprojekt har bedrivits – hur jag har arbetat med 

att försöka få ett svar på min forskningsfråga:  

När unga människor tänker tillbaka på sin skoltid; 

 Hur beskrivs de lärare som haft betydelse och gjort undervisningen och skolsituationen 

positv?  

– vilka implikationer ger deras reflektioner till diskussionen om hur vi kan förjupa debatten 

kring läraryrket och dess förutsätningar? 

Jag kommer att berätta hur data har samlats in och analyserats och varför jag valt just dessa 

metoder. Jag kommer också att beskriva urvalet av deltagare och de etiska frågeställningar 

och dilemman som jag tagit hänsyn till.  

3.1 Att bedriva kvalitativ forskning 

Den kvalitativa forskningen kan sägas vara upptagen med att försöka besvara frågorna 

varför? och hur? kring människors upplevelser och erfarenheter och vad de själva skapar för 

mening kring sina upplevelser (Greg & Namey, 2013). Med andra ord den typen av 

information som är svår att mäta eller ge ett enkelt svar på. Det finns inget tydligt ”rätt” eller 

”fel” när det gäller människors tolkning av verkligheten vilket innebär att den kvalitativa 

forskningen hela tiden måste kunna argumentera för och förklara vad som ligger bakom de 

val man gör, hur data tolkas och vilka slutsatser som dras (Savin-Badin & Howell-Major, 

2013). Den enskilda forskaren är alltid en del av den forskning som hen bedriver då tolkning 

är en del av den kvalitativa processen – tolkningen och beskrivning av data måste i och med 

det vara väl underbyggd och riklig för att skapa trovärdighet och transparens. Kvalitativ 

forskning är också naturalistisk – den undersöker en existerande kontext, och den är 

situationsbaserad eftersom tolkningen av data bygger på en speciell kontext som tolkas av en 

speciell person (Schreier, 2012). 

Kvalitativa studier omfattar oftast en mindre grupp deltagare men försöker i gengäld gå på 

djupet och verkligen belysa fenomenet som undersöks ur flera olika perspektiv. Detta gör att 
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man inte kan generalisera eller skapa reproducerbara ”sanningar” då den data man vanligtvis 

har bygger på subjektiva ord och beskrivningar – det vi kallar kvaliteter. 

Det finns en mängd olika sätt att närma sig den kvalitativa forskningen men gemensamt för de 

flesta ansatser är just syftet att försöka förstå människan i sin sociala, kulturella och 

traditionella kontext. Upplevelser, erfarenheter och beteenden tolkas av forskaren för att få en 

ökad förståelse kring en frågeställning eller ett problem (Bloomberg & Volpe, 2012). För 

forskaren innebär detta att man står inför en mängd val kring hur man bäst utformar sitt 

projekt och hur man lägger upp sitt arbete kring datainsamling, analys och diskussion. Varje 

enskilt val får konsekvenser och måste därför vara noga övervägt och logiskt utifrån den 

forskningsfråga som studien sysselsätter sig med. Detta är en av orsakerna till att just vikten 

av en noggrant formulerad och väl genomtänkt forskningsfråga poängteras i beskrivningar av 

vad kvalitativ forskning egentligen är (Savin-Baden & Howell-Major, 2013).  

Min forskningsfråga går inte att besvara med kvantitativa metoder utan den kräver just samtal 

och reflektion som tolkas utifrån deltagarnas kontext samt utifrån det som tidigare litteratur 

och forskning tar fasta på. Det är deltagarnas personliga reflektioner jag är ute efter – sådant 

som inte går att uttrycka med hjälp av olika kryssalternativ eller värdeskalor. Styrkan i den 

kvalitativa metoden är just att det går att komma åt mer subtila nyanser i det som deltagarna 

uttrycker och berättar – något som gör att förståelsen för en frågeställning kan bli större och 

leda vidare (Elo & Kyngäs, 2007). 

Jag har tidigare beskrivit att jag många gånger upplever att debatten kring skola och lärare 

blivit alltmer polariserad och därmed förenklad. Att istället verkligen fördjupa frågan kring 

viktiga egenskaper och förmågor hos lärare och hur de hänger ihop känns därför mycket 

relevant och viktigt. 

3.1.1 Mitt val av metod 

Det finns många olika sätt att analysera kvalitativ data. Eftersom jag valt att arbeta med  

skrivna texter och gruppsamtal kändes det naturligt att välja en analysmetod som har en tydlig 

process och struktur för detta. Kvalitativ innehållsanalys är en systematisk metod för att 

analysera skriven, muntlig eller visuell kommunikation och den används inom många 

vetenskapliga discipliner (Elo & Kyngäs, 2007).  
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Genom att undersöka och bryta ned texten hittar man kategorier som representerar liknande 

betydelse och skapar mening. Man får, så att säga, tag i själva essensen av texten. Syftet är att 

få kunskap och förståelse för det fenomen som undersöks. Den konventionella ansatsen, som 

jag kommer att använda, innebär att varje individs unika upplevelse är det som ligger till 

grund för de teman, mönster och kategorier som texten genererar. Genom närläsning och 

granskning av texten skapas ett kodningsschema som kan sägas översätter textens innehåll till 

tydliga begrepp som i sin tur genererar mening (Hsieh & Shannon, 2005). Innehållsanalys är i 

och med det en flexibel och praktisk metod för att utforska människors upplevelser.  

För att säkerställa analysens trovärdighet är det viktigt att ge detaljerad och riklig information 

om såväl hur data samlats in som hur slutsatserna dragits. Relationen mellan resultat och den 

ursprungliga datan ger läsaren möjligheter att dra egna slutsatser av det som framkommer och 

därmed avgöra forskningsprojektets vederhäftighet (Elo & Kyngäs, 2007).  

Jag bestämde mig ganska tidigt i processen för att jag ville arbeta med texter. Jag ville skapa 

en situation där deltagarna skulle få en möjlighet att uttrycka sig såväl enskilt som i grupp – 

för att på så sätt kunna fördjupa tankar och reflektioner. Att skriva fritt, utan att någon annan 

stör eller kommer med inpass och kommentarer, menar jag är ett sätt att komma åt sina egna 

tankar kring en frågeställning. Att senare diskutera det man själv kommit fram till med andra 

kan ge nya idéer och föra tankarna vidare. 

Att använda flera metoder vid datainsamling rekommenderas ofta i kvalitativa studier - man 

får då en bredare belysning och kan se hur metoderna stödjer varandra, vilket ökar 

trovärdigheten och ger möjligheter att reflektera och diskutera likheter och motsättningar i det 

som framkommer i analysen. 

3.1.2 Urval och begränsning 

Som jag tidigare beskrivit så är formuleringen av forskningsfrågan det som styr många av de 

val man ställs inför i arbetet med ett forskningsprojekt: ”From your research question you can 

figure out which theory is relevant and which research methods you can use to answer it” 

(Mathisen, 2015).  

Så vad var det jag egentligen ville undersöka? Jo, jag vill veta vad en betydelsefull lärare är 

och gör så att jag kan bidra med något till debatten om skola, lärarutbildning och 

undervisning. Jag vill hjälpa lärarna på min skola att hitta verktyg och få igång kollegiala 



 

 

47 

samtal om lärarrollen. Jag hade och har fortfarande frågor kring den diskussion om skola och 

lärarens roll som pågår i Sverige och jag ville komma åt något som jag anser saknas i den 

stundtals mycket polariserade och ensidiga bild som målas upp.  

Via mitt privata kontaktnät och sociala medier tog jag kontakt med unga människor i åldern 

20-25 år och ställde frågan om de skulle vara intresserade av att delta. Nio deltagare har 

bidragit med texter och reflektioner i gruppsamtal till mitt projekt. 

Mina nio deltagare kan sägas vara såväl en homogen grupp som en varierad. De består av tre 

unga kvinnor och sex män. De är alla i åldern 20-25 år och har efter grundskoletiden ägnat sig 

åt olika saker. Två av dem valde att efter gymnasiet gå till arbetslivet, en av dem har arbetat 

sen dess. Fyra av dem har studerat vid folkhögskolor och sen gått vidare till högre studier på 

högskola och universitet. Fem av dem studerar just nu på universitet och fyra yrkesarbetar 

inom vitt skilda fält. Tre av dem gick sin grundskoletid på kommunala skolor och sex av dem 

på waldorfskolor. Fyra stycken gick på waldorfgymnasium och fem på kommunala 

gymnasieskolor. 

Jag har valt att begränsa mitt projekt till att handla om upplevda positiva egenskaper och 

förmågor hos lärare. Genom att välja just innehållsanalys har jag närmat mig frågan på ett 

särskilt sätt – en annan metod hade kanske gett andra reflektioner eller frågeställningar. 

Som jag delvis redan beskrivit och också kommer att beskriva närmare så anser jag att de val 

jag gjort är väl underbyggda och lämpliga för att kunna undersöka och förhoppningsvis också 

kunna besvara min forskningsfråga på ett trovärdigt och seriöst sätt.  

3.2 Etiska ställningstaganden 

I all forskning som involverar människor är det av största vikt att hänsyn tas till 

informanternas integritet. Inom den kvalitativa forskningen är detta särskilt viktigt då 

deltagarna oftast är få och delar med sig av så mycket personliga upplevelser och erfarenheter. 

De ska vara övertygade om att forskaren behandlar insamlad data med stor hänsyn och 

respekt (Bloomberg & Volpe, 2012). Det är forskarens ansvar att såväl informera deltagarna 

om projektets syfte som att skydda den information de ger.  
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3.2.1 Deltagarnas integritet 

Även om mitt projekt inte bedöms kunna inverka negativt på någon av deltagarna har jag 

ändå valt att behandla alla uppgifter om dem och all information från dem med stor omsorg 

och försiktighet. I mitt projekt används fingerade namn och all insamlad data har förvarats på 

ett så säkert sätt som möjligt i lösenordskyddad dator och skyddade datafiler. Alla deltagare 

har skrivit på ett medgivande där det tydligt framgår att alla informanter kommer att vara 

anonyma och att de har rätt att dra tillbaka sin medverkan inom en given tid, att all data 

kommer att anonymiseras, inspelningar och mail kommer att raderas efter transkription och 

analys. Alla gruppsamtal har också inletts med att säkerställa att deltagarna har förstått vad 

projektet syftar till och att citat från dem kan komma att användas i denna uppsats. 

Forskningsprojektet har rapporterats in till NSD Norweigan centre for Research data. 

3.2.2 Personliga dilemman 

Jag har arbetat inom skola i över tjugo år vilket naturligtvis gör att jag har en hel del 

erfarenhet och åsikter vad gäller såväl hur utbildning bör utformas som kring vad som 

kännetecknar en bra lärare. Detta har varit något som jag har försökt vara medveten om i hela 

processen och som stundtals kanske också har påverkat mina val. Jag har ansträngt mig för att 

”hålla dörren öppen” och inte låta mina egna preferenser påverka valet av litteratur eller 

tolkning av deltagarnas reflektioner. Jag har vinnlagt mig om att läsa olika litteratur, studier 

och artiklar där en del haft en positiv inställning till exempelvis vikten av relationer mellan 

lärare och elever och andra röster varit kritiska. 

Ett annat dilemma har varit min relation till deltagarna. Som jag beskrivit har informanterna 

alla någon form av anknytning till mig vilket har ställt höga krav på mig vad gäller 

objektivitet. Jag har träffat dessa unga människor i olika sociala sammanhang tidigare och 

känner till delar av deras bakgrund och erfarenheter. Detta har lett till att jag har fått lägga stor 

vikt vid att fokusera på min insamlade data – inget annat. Jag har varit noga med att stanna 

kvar i rollen som forskare och inte bli personlig.  

3.3 Projektets olika faser 

För att kunna svara på min forskningsfråga kring vad unga människor minns som 

betydelsefulla egenskaper och förmågor hos lärare har projektet inneburit flera delmoment 
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och olika faser där den absolut första fasen handlade om att sätta mig in i hur samtalet kring 

pedagogik och lärarrollen förs inom det akademiska fältet. Att ha förståelse för det som 

tidigare sagts och skrivits är av stor vikt för att kunna återge för läsaren hur nuläget i det 

akademiska fältet ser ut (Blomberg & Volpe, 2012). Jag har under hela projektets gång 

återkommit till den litteratur som jag menar är relevant för min uppsats. Det var genom 

litteraturen som jag hittade vägar att komma vidare. Fokus ligger på litteratur som handlar om 

vad en lärare är, vad hen bör göra och kunna och studier som handlar om elevers syn på sitt 

lärande och sina lärare. Detta har gett mig en insikt i hur diskussionen förs och kunskap om 

vad som framkommit i tidigare studier och forskningsprojekt. Litteraturkapitlet har så att säga 

skapat grunden för hur jag genomfört såväl datainsamling som analyser och hjälpt mig 

formulera mina tre grundkategorier: Kunskapsförmedlaren – Ledaren – Relationsbyggaren. 

3.3.1 Textinsamling och intervjuguider 

Jag har samlat in min data  med hjälp av såväl deltagarnas fria texter som med inspelade 

gruppsamtal som senare transkiberats. Det första steget var att be deltagarna skriva ner sina 

tankar och reflektioner kring minnen av lärare och undervisning som de, så här i efterhand, 

menar hade betydelse för hur de kunde ta till sig undervisningen. Frågan ställdes mycket 

öppen i ett mail som gick ut till alla de som sade sig vara villiga att medverka:  

Skriv om ett minne, en situation eller ett händelseförlopp där ni, som dåvarande elever i 

någon skolform, verkligen upplevde att ni lärde er något av en lärare eller att lärarens 

agerande spelade en avgörande roll i det som hände. Vad var det som läraren gjorde? Var 

det något hen sa eller var det personligheten? Spelade din relation med läraren roll? Eller 

ditt intresse för ämnet? Beskriv just din upplevelse av läraren som person och som profession. 

Reflektera gärna över det du minns som betydelsefullt. 

Resultatet av detta var att jag fick in nio stycken ganska olika texter där fokus, vid första 

anblicken, skiljde sig åt en hel del. Alla deltagarna har skrivit ca en och en halv A4 sida med 

text. De skrivna texterna var det som skapade underlag för mina intervjuguider. Jag läste 

texterna med mina tre begrepp i åtanke för att se om jag kunde identifiera dem i texterna och i 

så fall på vilket sätt. Jag tittade också efter om det var något som stack ut, som inte passade in 

i begreppen eller om det var något som de inte alls lade fokus på – detta för att kunna skapa 

en intervjuguide som var relevant och som gjorde det möjligt att fördjupa och belysa det de 

beskrivit i sina texter. 
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Guiden för gruppsamtalen skiljde sig därför en aning åt beroende på vad deltagarna valt att 

lägga tonvikten på men hade samtidigt en gemensam generell grund som baserades på mina 

tre begrepp: Läraren som kunskapsförmedlare, ledare och relationsbyggare.  

3.3.2 Gruppsamtal  

Jag har genomfört fyra stycken gruppsamtal, ett av gruppsamtalen genomfördes via Skype, 

alla övriga skedde i verkliga möten. Anledningen till detta är av en rent praktisk och 

geografisk natur.  

Gruppsamtalen har varit semistrukturerade med några få öppna frågor utifrån de skrivna 

texterna. Att arbeta med just öppna frågor ger deltagarna möjlighet att vidareutveckla sina 

svar och forskaren kan ställa följdfrågor så att innehållet i det som deltagarna uttrycker blir 

tydligt (Savin-Badin & Howell-Major, 2013). Detta kändes viktigt och relevant just för att 

komma bort ifrån ensidighet och polarisering och istället försöka få en helhetsbild. Frågorna 

kom att fungera som ett underlag för diskussion och gemensam reflektion. I alla 

gruppsamtalen uppstod samtal mellan deltagarna vilket jag aktivt uppmuntrade till eftersom 

det var mer intressant för mig och projektet att lyssna på hur deras reflektioner och tankar 

understödde eller skiljde sig åt från varandra än att avbryta dem med frågor. Samtalen varade 

i ca 30-45 minuter och jag gjorde anteckningar såväl under samtalen som efteråt kring 

interaktionen mellan deltagarna och annat som kändes relevant. Att inte bara lyssna utan att 

också observera kan vara ett sätt att hitta kvaliteter i samtalet som inte hörs i en 

ljudupptagning (a.a., 2013).  Jag antecknade till exempel mina reflektioner kring vilken 

atmosfär som präglade samtalet eller om någon deltagare var mer passiv eller aktiv än de 

andra. 

Samtliga deltagare var mycket engagerade. De kommenterade såväl före som efter de 

inspelade samtalen att deras deltagande i mitt projekt lett till att de börjat fundera på ett helt 

annat sätt kring de här frågorna och att de också sinsemellan fortsatt diskussionen. Detta 

gjorde mig naturligtvis väldigt glad och blev ett bevis för att min forskningsfråga är relevant 

och viktig att samtala kring. 

3.4 Analysmetod 

Innan jag påbörjade arbetet med att verkligen analysera data ägnade jag tid åt att transkribera 

de inspelade gruppsamtalen. Detta innebär att lyssna intensivt på det som informanterna ger 
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uttryck för. Vissa avsnitt av intervjuerna där deltagarna kom in på ämnen som inte var 

relevanta och som exempelvis handlade om gemensamma minnen av händelser i skolan som 

inte involverade lärare har inte använts. De skrivna texterna och de transkriberade 

gruppsamtalen har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys vilket jag kommer att 

beskriva närmare i detta kapitels fortsättning. 

Den kvalitativa innehållsanalysen bedrivs i flera steg. Ett första steg är att bestämma sig för 

hur man bäst beskriver sin insamlade data (Schreier, 2012). Utifrån litteratur och studier 

bestämde jag mig för en kombinerad ansats där jag dels använde min skapade 

begreppsapparat, en deduktiv ansats, och dels var öppen för att nya begrepp skulle kunna 

genereras ur deltagarnas texter och tankar – ett induktivt förhållningssätt.  

Detta innebar att jag redan från början hade tre kategorier att använda för att tolka min 

insamlade data: läraren som – kunskapsförmedlare, ledare, relationsbyggare. Dessa tre 

kategorier innehåller, som jag beskrivit och undersökt i litteraturkapitlet, flera olika skikt men 

är ändå tydliga i sin innebörd. 

I min induktiva ansats använde jag mig av det som kallas ”öppen kodning”. Att använda sig 

av öppen kodning är ett sätt att skapa begrepp baserade på det som framkommer i empirin 

(Schreier, 2012). Genom att närläsa texten och vara öppen för frågor som Vad beskrivs här? 

Hur beskrivs det? och sortera de uttryck som har samma innebörd skapas kategorier och ofta 

också underkategorier till dessa. 

3.4.1 Analys steg för steg 

Ett av den kvalitativa innehållsanalysens kännetecken är att ord och meningar klassificeras in 

i mindre innehållskategorier utifrån deras betydelse och mening (Elo & Kyngäs, 2007). Man 

reducerar ner det insamlade materialet till en slags ”essens”. Det finns inget bestämt 

tillvägagångssätt utan metoden fungerar som ett verktyg för forskaren att närma sig den 

insamlade empirin och arbeta utifrån en strukturerad process. 

Deduktiv ansats 

Eftersom jag valt en blandad metod med såväl deduktiva som induktiva inslag började jag 

med den deduktiva ansatsen för att testa mina framtagna begrepps riktighet. Jag utgick då helt 

och hållet utifrån begreppen: Kunskapsförmedlaren, Ledaren och Relationsbyggaren. Vad i 

det mina deltagare skrev kunde ses som en beskrivning av dessa begrepp? Jag började med att 
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färgkoda alla de utskrifter och texter jag nu fått ihop. Jag sorterade och plockade ut meningar 

och ord ur deltagarnas beskrivningar och placerade in dem in respektive kategori. På detta sätt 

kunde jag börja leta efter underkategorier utifrån den betydelse och mening som mina 

deltagare beskrev.  

Tabell 1. Hur beskrivs de tre kategorierna? Ett axplock. 

Kunskapsförmedlaren Ledare Relationsbyggaren 

– ämneskunskap – självklar auktoritet  – bemötande 

– didaktik – struktur – respekt 

– visar engagemang – leda/guida – intresse 

– förväntningar – motivation – bekräftelse 

– motivera – trygghet – stöd 

– Feedback – engagemang – trygghet 

 

Som framgår av tabell 1 dök flera ord och fraser upp i flera olika kategorier vilket självklart 

blev intressant. I ett sammanhang beskrev deltagarna det som en ledarskapsförmåga att skapa 

trygghet i klassrummet, för att senare relatera till denna förmåga som något som har med 

relationer att göra. Detta fenomen uppstod flera gånger och i alla samtal. Är det ledaren eller 

relationsbyggaren som skapar trygghet? Är det kunskapsförmedlaren eller ledaren som guidar 

vidare och får igång processer?  

Jag skapade därefter en tabell för respektive begrepp där jag skrev in det deltagarna skrivit i 

olika kolumner efter hur de passade ihop – det som kallas för en strukturerad matris (Elo & 

Kyngäs, 2007). Så småningom kunde jag i och med det namnge de olika underkategorierna, 

det som exempelvis Kunskapsförmedlaren gör eller är (se tabell 2). De påståenden som 

kändes intressanta men som inte riktigt passade in de förutbestämde kategorierna placerade 

jag i en särskild kolumn. Nästa steg blev att se om jag kunde hitta nya underkategorier eller 

avvikelser som kunde leda till nya begrepp. 

Efter detta gjorde jag samma sak med de transkriberade gruppsamtalen och till slut med all 

insamlad data tillsammans. Nu hade jag en tydlig bild av hur deltagarna beskrev de olika 
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begreppen samtidigt som jag återigen kunde se att vissa ord och fraser dök upp först som 

beskrivningar av exempelvis en bra kunskapsförmedlare och sen av en positiv ledare. 

Tabell 2. Hur Kunskapsförmedlaren beskrivs – ett axplock  

Underkategorier: Göra 
eleven 
aktiv 

Delaktighet Återkoppling Metoder Engagemang Förväntningar 
& ansvar 

Övrigt 

Vad gör/är 
läraren? 

ställa 
öppna 
frågor 

Uppmuntra 
till 
diskussion 

ge omedelbar 
feedback 

Kunde 
variera 
och 
förklara 

Hen 
utstrålade 
positivitet 

utgick ifrån att 
vi kunde 

hade allas 
fokus 

 få igång 
processer 

Lyssna på 
förslag 

olika grader 
av positiv 
kritik 

Vi fick 
olika 
uppgifter 

XX var så 
investerad i 
sitt ämne 

gav mig ett 
eget ansvar 

fängslande 

 komma 
på själv 

Skapa 
dialog 

göra eleven 
medveten 

hade en 
tydlig 
struktur 

Hade en egen 
drivkraft 

  

 

Induktiv ansats 

Jag har läst texterna, såväl de skrivna som de transkriberade, många gånger och då försökt ha 

som utgångspunkt Vad beskriver deltagarna? Hur beskrivs upplevelsen? Vad lägger de 

tyngdpunkten på och vad kommer de fram till? Jag gjorde anteckningar, färgmarkeringer och 

understrykningar i texten för att beskriva så många aspekter som möjligt av innehållet. Dessa 

anteckningar blev sedan underlag för kategorier som undersöktes för att ännu mer specificera 

och reducera antalet kategorier. Ord och fraser med liknande betydelse jämfördes och 

klassificerades sen utifrån vilken kategori de tillhörde. Att skapa kategorier handlar inte om 

att samla ihop data som är relaterade till eller liknar varandra utan istället om att klassificera 

dem utifrån vilken mening de skapar vilket innebär att man som forskare måste jämföra och 

tolka (Elo & Kyngäs, 2007). Ord som ”pondus” och ”självsäkerhet” hamnade exempelvis i 

kategorin ”självklar auktoritet”. 

Den samlade bilden av den deduktiva och den induktiva ansatsen ledde till att jag kunde bryta 

ner de meningsskapande uttrycken och namnge underkategorier till respektive begrepp – 

analysen visade att mina deltagare beskrev ett antal områden som ingår i respektive 

grundbegrepp. Exempelvis beskrevs att Relationsbyggaren kännetecknas av en förmåga att 

skapa relationer, att visa intresse och att kunna kommunicera – interagera. 
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Tabell 3. Underkategorier till de framtagna begreppen 

Kunskapsförmedlaren	 Ledaren	 Relationsbyggaren	

aktivitet	och	delaktighet	 självklar auktoritet relationer på individ- och 

gruppnivå 

förväntningar	och	ansvar	 struktur och tydlighet intresse och respekt 

engagemang	 respekt Kommunikation och 

interaktion 

Variation	av	undervisningen	 Engagemang och motivation  

 

Jag kunde se att de flesta av de underkategorier jag skapat i första tabellen till största delen 

stämde även här men samtidigt var det något som saknades och behövde utredas vidare. 

Att deltagarna vid flera tillfällen använde ord och fraser först som en del av exempelvis 

ledaregenskaper och sen som en del av förmågan att förmedla kunskaper fick mig att inse att 

jag måste få syn på hur de menade att en viss förmåga hos läraren fick konsekvenser för 

lärandet. Även här skapade jag en tabell för att försöka få struktur och ordning på såväl 

analysmaterialet som mina egna tankar 

Tabell 4. Exempel på meningsskapande utifrån deltagarnas beskrivning av: vad, på vilket sätt 

och vad det innebär eller leder till (se även Bilaga 3). 

Läraren Vilket skapar som påverkar eleven vilket resulterar i 

ÄR 

– Lugn 

– Självklar ledare 

– Strukturerad 

 

Trygghet 

Förutsättningar 

 

Vågar fråga 

Vill försöka 

 

Tro på egen förmåga 

Utveckling 

GÖR 

– Tittar alla i ögonen 

– Bemöter med respekt 

– Ger positiv feedback 

 

Ett möte 

Bra socialt klimat 

 

 

Blir bekräftad 

Utvecklar egna idéer 

 

En känsla av att jag är 
viktig. 

Respekt för andra 
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Detta arbetssätt gjorde att jag fick tag på själva innebörden av det som deltagarna beskrev – 

hur lärarens agerande fick konsekvenser som de kanske inte upplevde när de själva satt i 

skolbänken men som de, så här efteråt, reflekterar över som meningsskapande och 

betydelsefulla. Istället för att bara konstatera att mina deltagare menar att det är viktigt att 

läraren är strukturerad så fick jag svar på varför det är viktigt och vad det skapar och leder till 

för elevens undervisningssituation. Här blir alltså det vi kallar för tyst kunskap plötsligt 

synligt: lärarens praxis – det hen gör skapar vissa grundförutsättningar som i sin tur påverkar 

eleven och undervisningssituationen. Denna påverkan resulterar i en upplevelse hos eleven 

som kan ha betydelse på såväl kort som lång sikt. 

Något träder fram 

Efter alla dessa steg började jag arbeta med en whiteboard. Jag skrev fraser som jag menade 

hörde ihop med mina tre grundkategorier och försökte se på vilket sätt de hängde ihop och 

vilka fraser eller ord som hamnade vid sidan om och därmed kunde tänkas vara begrepp 

genererade ur min data. Tavlan blev snart full med pilar hit och dit, utropstecken och 

frågetecken. Detta blev ett kreativt sätt att leka med, kasta omkring och vända upp och ned på 

hela processen för att inte ”fastna” i ett visst perspektiv eller en viss utgångspunkt.  

Så småningom började ett mönster träda fram och jag insåg att mina deltagare uttryckte 

åtminstone två tydliga områden som delvis stämde överens med mina framtagna begrepp men 

som också gav uttryck för något annat mer komplext och kanske svårdefinierat: 

• Läraren som Trygghetsskapare – deltagarna återkommer vid ett flertal tillfällen till en 

förmåga som hamnar någonstans mitt emellan ledarskap och relationell kompetens. 

Till viss del handlar det om att ha en relation men de beskriver det snarare som något 

läraren skapar kring eleverna, inte med. 

• Läraren som Fokuspunkt – förmågan att skapa ett intresse hos eleverna framstår som 

en slags kombination av ledaregenskaper och kunskapsförmedling. Deltagarna 

beskriver detta som att lärare, även de som inte framstod som självklara ledare, 

använde sig av strategiska ”knep” för att behålla deras uppmärksamhet. 

När jag utvärderat mitt arbete upplever jag att den metod jag valt har fungerat väl. 
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3.5 Utvärdering och sammanfattning av metod och tillvägagångssätt 

Den kvalitativa innehållsanalysen har varit ett sätt för mig att få syn på tydliga beskrivningar 

av vad mina deltagare menar att en betydelsefull lärare är och gör. Att använda såväl en 

deduktiv som en induktiv ansats har breddat perspektivet och tvingat mig att vara öppen för 

överraskningar. 

Jag har valt att i arbetet med analysen av gruppsamtal och texter arbeta parallellt med läsning 

av relevant litteratur och tidigare forskning. Det har varit ett sätt för mig att reflektera över 

såväl det jag lärt mig av litteraturen som över det som framkommit i analysarbetet och varit 

ett fruktbart sätt att komma vidare. 

3.5.1 Uppsatsens trovärdighet och Sammanfattning 

I kvalitativa studier handlar det inte om att presentera absoluta sanningar utan mer om att 

belysa ett socialt fenomen på ett så riktigt eller giltigt sätt som möjligt (Kvale, 2007). Läsaren 

ska känna sig övertygad om att arbetet har validitet och reliabilitet i den mån det är möjligt att 

använda dessa begrepp inom det kvalitativa forskningsfältet.  

I den kvalitativa forskningen är forskaren själv ett mätinstrument och kunskapen som 

genereras ur data är på sätt och vis personlig. Hirschman (1986) menar därför att begrepp som 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelsemöjlighet är lämpliga verktyg när det 

kommer till att bedöma den kvalitativa forskningen. Jag har utifrån dessa fyra begrepp försökt 

att redogöra för de olika faserna i mitt forskningsprojekt på ett så tydligt och transparent sätt 

som möjligt.  Jag har beskrivit hur jag använt olika typer av insamlad data – skrivna texter 

och inspelade intervjuer. Att göra inspelningar av samtalen är ett sätt att säkerställa att 

deltagarnas åsikter och tankar återges korrekt. Att använda två datainsamlingsmetoder menar 

jag ger möjligheter till fördjupning – något som är relevant i Sverige idag då den pågående 

debatten ofta blir ytlig och förenklad. 

 Jag har beskrivit hur jag gått tillväga för att analysera data vilket gör det möjligt att förstå 

processen och till viss del skapa överförbarhet – det ger också en transparens kring de 

slutsatser som jag senare drar. 

Jag har försökt att återge de svårigheter och de osäkra parametrar som dykt upp under arbetets 

gång. Jag har presenterat litteratur och forskningsstudier från olika delar av det pedagogiska 
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fältet samt belyst den skolpolitiska debatten i Sverige. Detta, menar jag, ger läsaren möjlighet 

att dels följa med i arbetet men också att kunna lita på mig som forskare. 

I detta kapitel har jag beskrivit hur insamling av data gjorts – skrivna texter och gruppsamtal. 

Jag har redogjort för hur jag har analyserat materialet och försökt ge en så tydlig bild som 

möjligt över de beslut jag tagit och val jag har gjort och varför. Jag har diskuterat olika 

dilemman och hur jag gjort för att värna om mina deltagares integritet. 

Jag har med hjälp av axplock från de tabeller jag skapat visat vilka ord och fraser som 

deltagarna använde för att beskriva lärare och hur detta skapat underkategorier till mina, ur 

litteraturen, framtagna begrepp. Jag har också beskrivit att deltagarna lägger fokus på något 

som jag menar går utöver dessa begrepp. Jag har redogjort för min analysmetod, kvalitativ 

innehållsanalys, så att det ska vara möjligt för läsare att förstå de slutsatser jag drar och den 

diskussion jag påbörjar i uppsatsens fortsättning. 

Nästa kapitel summerar och belyser deltagarnas reflektioner kring hur betydelsefulla lärare 

påverkade skolsituationen och hur min begreppsapparat kan kopplas till deras tankar. 
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4. Forskningsresultat 
I detta kapitel kommer jag att beskriva vad som framkommit genom analys av texter och 

gruppsamtal. Jag kommer att presentera hur mina deltagare beskriver läraren som 

kunskapsförmedlare, ledare och relationsbyggare samt hur deras tankar kan speglas mot de 

tongivande tankegemenskaperna i Sverige.  

Jag kommer att använda en hel del citat från mina deltagare för att läsaren ska kunna följa 

processen och förstå de slutsatser jag så småningom drar i diskussionskapitlet. Att låta deras 

egna ord beskriva hur de upplevde sina lärare skapar synlighet kring hur jag kopplar deras 

uttalanden till mina teoretiska begrepp. För att tydliggöra vad som är ordagranna citat från 

mina deltagare så anges detta inom citationstecken med kursiv stil. 

I alla citat är namn fingerade och ord om läraren som ”han” eller ”hon” utbytta mot det 

könsneutrala ”hen” då det inte är relevant med lärares könstillhörighet. Jag har valt ut de 

stycken i datamaterialet som framstått som tydliga beskrivningar av vad den betydelsefulla 

läraren är och gör och även reflektioner som på olika sätt kan problematisera eller speglas mot 

den pågående debatten.  

För att få en struktur på forskningsresultaten har jag valt att presentera dem utifrån de tankar 

jag byggt min uppsats kring: att det finns olika områden som en lärare måste behärska och att 

det finns olika röster i debatten om skolan. Eftersom mina deltagare menar att vissa förmågor 

hos en lärare kan härledas till mer än ett av mina begrepp så presenteras även dessa 

kombinationer för att skapa tydlighet. Jag kommer också att beskriva de områden eller 

förmågor som tillkommit genom deltagarnas reflektioner och gör därefter en sammanfattning. 

4.1 Ledaren, Kunskapsförmedlaren och Relationsbyggaren 

Som jag beskrev i metodkapitlet kunde jag genom analysen hitta flera underkategorier eller 

konkretiseringar av vad mina tre grundbegrepp innebar för mina deltagare när de gick i 

skolan. Genom att reducera ner materialet har jag kommit fram till att mina begrepp 

Kunskapsförmedlaren, Ledaren och Relationsbyggaren enligt mina deltagare innehåller vissa 

specifika beskrivningar av vad en lärare är eller gör. Som jag beskrev i metodkapitlet är det 

dock inte alls så enkelt som att en förmåga hör hemma bara i en kategori – snarare tvärtom. 
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Jag kommer nu att beskriva hur mina deltagare uttrycker de olika förmågor och färdigheter 

som de menar att en duktig lärare måste ha och hur detta kan kopplas till mina begrepp.   

4.1.1 Hur är kunskapsförmedlaren och vad är det hen gör? 

I de skrivna texterna och i samtalen kommer samtliga deltagare in på hur en bra lärare gör för 

att förmedla kunskap. Det råder en samstämmighet mellan dem kring vad som fungerade och 

vad de minns som väsentliga aspekter av läraren som förmedlare av kunskap. I arbetet med att 

analysera texter och gruppsamtal blev det fyra områden eller underkategorier som tydligt 

ingår i kompetensen kunskapsförmedling – även om två av dem också, enligt mina deltagare, 

hör hemma även i en annan kategori. Alla dessa områden kan sägas handla om att på olika 

sätt väcka elevens egen motivation och intresse – något som framstår som av största betydelse 

för mina deltagare. Dessa fyra områden eller underkategorier för kunskapsförmedlaren är: 

• förmåga att få eleven aktiv och delaktig. 

• förmåga att visa positiva förväntningar och ge ansvar till eleven. 

• förmåga att visa engagemang. 

• förmåga att variera undervisningen. 

Att få eleven aktiv och delaktig 

När mina deltagare samtalar om lärarens kunskapsuppdrag är det ett starkt fokus på hur 

läraren lär ut och flera av dem kommer in på att det är av vikt att eleven själv upplever och 

lägger märke till när man faktiskt lär sig. Att läraren inte bara ”rättar” eller talar om vad som 

är fel utan istället får eleven att själv få syn på lösningen eller hur man kan komma vidare är 

något som dyker upp i alla samtal. Deltagarna funderar också vidare kring om detta är lättare 

att skapa i vissa ämnen än andra, man tar matematik som ett exempel på att det kanske inte 

fungerar att låta eleven vara kreativ och tänka ”utanför boxen”… två plus två är fyra – men en 

bra matematiklärare intresserar sig för hur eleven kom på svaret, inte bara att det är korrekt. 

 ”Det ger ju ingenting att bara få svaret om man inte vet hur man kom fram till det, det är väl 

själva grundprincipen för att verkligen lära sig nåt”  

Kunskapsförmedlaren är alltså intresserad av hur eleverna tänker – inte bara i att de ger det 

rätta svaret. Att ställa följdfrågor eller intressera sig för hur de kommit fram till en lösning var 
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något som flera poängterade som något som föder en egen motivation och lust att komma 

vidare.  

”Det bästa var att läraren lurade mig att tro att jag kommit fram till den slutsatsen själv”. 

Deltagarna beskriver att en lärare som uppmuntrar sina elever att fråga och komma med 

inpass, som är positiv till interaktion, har större möjligheter att få eleverna att känna sig 

inkluderade och därmed motiverade även till ett ämne som de kanske egentligen tycker är 

svårt eller trist. Chansen för eleverna att lyckas i ämnet blir enligt mina deltagare större om 

man upplever att läraren ”bjuder in” eleverna och uppmuntrar dem att aktivt delta. 

Mina deltagare lägger stor vikt vid att få direkt återkoppling från sin lärare – det handlar inte 

om att få beröm utan snarare om att få bekräftelse på att man är på rätt väg.  

”Den läraren, som var bra, gav aldrig särskilt mycket beröm vilket gjorde att det inte kändes 

som hen favoriserade någon utan visade uppskattning till alla”. 

Detta leder till att det pågår ett samtal mellan elever och lärare – inte bara att läraren ”sänder 

ut” och eleven ”tar emot”. Lärare som har ett positivt och konstruktivt sätt att återkoppla till 

eleverna skapar, menar deltagarna, en vilja att göra bättre ifrån sig i och med att man förstår 

hur man kan komma vidare eller utveckla det man gjort. Mattias beskriver hur lärare hade ett 

bemötande som delvis bekräftade honom där han befann sig men som också uppmuntrade 

honom att utvecklas.  

”Den läraren var så medveten om och sa ”ok, jag vet att du fungerar på det här 
viset men tror du inte det skulle bli ännu bättre om du…” och så gav hen ett 
exempel. Det fick mig att åtminstone vilja försöka göra bättre”. 

Att läraren gör eleven delaktig är också, enligt mina deltagare, en del av det som handlar om 

att bygga relationer vilket blir tydligt i beskrivningen av läraren som relationsbyggare. 

Att ha förväntningar och ge ansvar 

Mattias beskriver hur lärarens höga förväntningar och intresse för hans utveckling har lett till 

att han tagit ämnet på allvar, tagit ett större eget ansvar och känt sig motiverad att leva upp till 

lärarens högt ställda förväntningar. När läraren har ett starkt engagemang i ämnet och 

förväntar sig att eleverna också ska ha det föds motivation menar Mimmi. Hon minns en 

lärare som kom in i rummet och utstrålade just detta. 



 

 

61 

”Hen var där för att hen ville det, för att hen tyckte ämnet var intressant och var engagerad 

och hen förväntade sig och utgick ifrån att vi skulle bli det också”. 

Markus minns att det kändes mer motiverat att exempelvis göra läxor i de ämnen där läraren 

utgick ifrån att han skulle göra det – de förväntade sig det av honom – och då kändes det som 

han hade ett ansvar att leva upp till. Att de trodde på honom gjorde att han själv också kände 

det så. Att ge elever utmaningar är ett annat sätt att visa förväntan och tro på sina elever, 

menar Malin. Det gav henne självförtroende och gjorde ämnet mer intressant. 

”När vi visat att vi klarat ett moment fick vi gå vidare till nästa, mer utmanande uppgift. Det 

gjorde att ämnet aldrig blev långtråkigt och man blev motiverad och uppmuntrad att 

verkligen försöka”. 

Mattias berättar om en lärare som blev mycket förvånad över att han inte förberett sig 

ordentligt till en lektion. Lärarens uppriktiga och ärliga oförstående till att han inte tog 

lektionen på allvar ”men vad gör du då här?” fick honom att vakna upp och ledde till att han 

började förbereda sig noga och att det blev en självklarhet eftersom läraren utgick ifrån att 

han skulle göra det. 

Att lärarens positiva förväntningar leder till att eleven själv känner motivation och blir 

inspirerad framkom tydligt i analysarbetet. Eleven upplever sig som bekräftad och får en 

större tilltro till sin egen förmåga – något som har betydelse i skolan och livet. 

Att läraren är engagerad 

Att vara engagerad och verkligen brinna för sitt ämne framkommer i samtliga texter och 

samtal som viktigt för att kunna förmedla kunskap – det är något som smittar av sig, menar 

deltagarna. Genom lärarens egen entusiasm väcks motivation och respekt för lärarens 

kunnighet hos eleverna. I ett av samtalen diskuterar deltagarna att lärarens engagemang och 

kunnande i ett ämne var så stort att det kändes som att man förolämpade hen om man störde 

eller var okoncentrerad – och det ville man inte, man ville lyssna. När deltagarna pratar om 

detta börjar de minnas andra situationer med just denna lärare och det blir tydligt att hen gjort 

ett starkt och positivt intryck. 

“hen var alltid väldigt passionerad för det hen pratade om, hen var så investerad och 

engagerad i lektionen och ämnet”. 
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Måns berättar vidare om läraren som helt och hållet levde sig in i det hen berättade om och att 

vissa lektioner var så fängslande att han än idag kommer ihåg ordagrant just vad läraren sa. 

Läraren vandrade runt i klassrummet och hade elevernas uppmärksamhet hela tiden. 

”hen var ganska rörlig, gick omkring och liksom pratade starkt och vevade…var liksom inne i 

det hela tiden och det blev liksom väldigt lugnt i klassrummet, hen hade allas fokus” 

Mats som haft samma lärare håller med om att läraren var mycket skicklig på att behålla 

elevernas uppmärksamhet och fångade dem genom sitt engagemang och spännande 

berättelser – berättelser som ofta var utvikningar eller anekdoter utifrån det ämne som 

egentligen stod på schemat. Max menar att lärare som verkligen är drivna och engagerade 

fungerar som förebilder, de visar genom sitt engagemang att det man håller på med verkligen 

är betydelsefullt – inte bara som ett skolämne utan som en del av livet. 

”Om en lärare kan väcka ett intresse och nyfikenhet hos eleverna så tror jag att den största 

kunskapen som eleverna kan få”. 

Att genom detta engagemang och sin egen motivation få med sig eleverna är något som 

deltagarna menar är en förutsättning för att få dem att vilja ta emot kunskapen – men denna 

förmåga, att förmedla kunskapen på ”rätt” sätt, hamnar även under kategorin ledaregenskaper 

vilket beskrivs närmare under läraren som ledare. 

Att läraren varierar och strukturerar undervisningen 

Den skickliga kunskapsförmedlaren är den som kan förklara på många sätt, som är tydlig och 

som har en struktur i hur lektionen är upplagd.  

”Varje lektion hade liksom en struktur som gjorde att det alltid fanns en poäng. Hen 

förklarade också på ett sätt som var väldigt välformulerat och som gjorde att jag förstod 

väldigt bra vad hen menade”. 

Malin skriver att eftersom läraren förmedlade att det var helt i sin ordning att elever lär på 

olika sätt så fick man en känsla av att ”man duger som man är” och inte behöver passa in i en 

färdigbestämd mall. Eleverna fick roliga extrauppgifter av olika svårighetsgrad och läraren 

verkade tycka det var roligt att komma på uppgifter som var annorlunda och ibland helt 

anpassade till enskilda elever. 
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Max pratar också om hur olika förutsättningar elever har, att en del är vana vid att uttrycka sig 

med ord, andra i att göra saker och att en bra lärare måste ha förståelse för det. En viktig sak, 

menar han, är också att läraren tar hänsyn till att en elev kan ha svårigheter med olika saker 

och att då kan det behövas ännu fler möjligheter att få göra på olika sätt för att hitta det som 

fungerar.  

Moa menar att en bra lärare ser när det är dags att förklara på ett annat sätt, att använda andra 

ord eller ge ett exempel för att eleverna ska förstå vad hen menar. Flera av deltagarna kommer 

också in på att det är viktigt att läraren ger eleverna tid – olika mycket tid – utifrån vad man 

behöver. 

”En sak är man måste få lite tid. Om man tar ett matte-tal så kanske den ena 
eleven förstår direkt medan någon annan behöver mer tid. Kanske den ena 
verkligen förstått medan den andre bara kunde svaret? Läraren får inte bara 
korrigera snabbt…” 

Ämneskunskaper – viktigt eller ej? 

Flera av deltagarna menar att ämneskunskaper inte är det som avgör om läraren är bra eller ej. 

Att vara engagerad och väcka intresse är, menar de, av mycket större värde. Alla är helt 

överens om att bara ”lämna över” ren kunskap eller fakta är helt ointressant och inte något 

som fungerar, vare sig för unga eller äldre elever. En lärare som tror att det ska räcka är dömd 

att misslyckas. Melker problematiserar över detta i sin skrivna text:  

”När jag tänker efter kan jag inte riktigt förklara varför dessa egenskaper [att 
vara engagerad, ha pondus, min anmärkning] behöver vara så himla viktiga för 
elever. Varför kan det inte räcka med att ha en lärare som kan jättemycket om sitt 
ämne så att man som elev kan ta till sig den kunskapen? Jag vet bara att för mig 
kunde läraren vara det som avgjorde om jag avskydde eller älskade ett ämne”. 

Samtidigt är det flera av dem som beskriver upplevelser av lärare som varit oerhört kunniga 

och som genom detta lyckas fängsla dem med spännande och innehållsrika berättelser om ett 

ämne. Det som fastnat hos dem är dock just lärarens entusiasm och förmåga att förmedla 

kunskapen på ett fängslande sätt, det läraren var och gjorde fick en tydlig positiv effekt för 

deras lärande. 
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Sammanfattning, läraren som kunskapsförmedlare 

Den skickliga kunskapsförmedlaren äger själv ett stort kunnande som hen kan dela med sig av 

på ett intressant sätt – samtidigt visar läraren ett intresse för hur eleverna tänker och 

uppmuntrar dem att aktivt delta. Hos eleverna väcker detta ett ökat intresse och nyfikenhet. 

Kunskapsförmedlaren skapar i första hand en egen motivation och lust att lära hos eleverna 

genom att: 

− själv vara engagerad och investerad i ämnet och lektionen och förvänta sig att eleverna 

ska vara det också. När läraren signalerar att ”det här är spännande” så är chansen stor 

att även eleverna tycker det. Mina deltagare beskriver hur lärarens engagemang kan 

smitta av sig och väcka det egna intresset. 

− variera undervisningsmetoder, arbetssätt, uppgifter och lektionsstruktur. När läraren 

visar förståelse för att elever lär på olika sätt så menar mina deltagare att man som 

elev vågar utveckla sitt eget tänkande. Detta skapar en tro på den egna förmågan och 

kan vara något som man har nytta av i många andra delar av livet. 

− få eleverna att själva komma i process och utveckla sina tankar genom att ställa öppna 

frågor, inbjuda till diskussion, leda vidare och ge omedelbar återkoppling och 

uppmuntran. Upplevelsen av att det är man själv som hittar lösningar och får positiv 

feedback på det är även det ett sätt att utveckla tillit till den egna förmågan. 

När mina deltagare samtalar om läraren som kunskapsförmedlare menar de att vissa delar av 

detta också har med lärarens ledaregenskaper att göra. 

4.1.2 Hur är läraren som ledare och vad är det hen gör?  

”Läraren X tog inte makten i klassrummet – vi gav den gladeligen till just den läraren” 

I de skrivna texterna som deltagarna skickade in till mig är det ingen av de kvinnliga 

informanterna som ens nämner lärarens ledaregenskaper. De lägger istället fokus på hur 

läraren förmedlade kunskap och hur hen skapade relationer. Majoriteten av de manliga 

deltagarna lägger däremot mycket stor vikt vid lärarens ledaregenskaper såväl i sina skrivna 

texter som i gruppsamtalen, en deltagare har tyngdpunkten på lärarrollen som en kombination 

av ledaregenskaper och relationell kompetens. 

”Jag skulle vilja rangordna dom, kanske inte i den ordningen dom är mest viktiga 
men i nån typ av… jag skulle nästan då vilja lägga kunskapsförmedlare längst ner 
och ledare längst upp alltså ledare-relation-kunskap i den ordningen, så det blir 
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som en pyramid, alltså kunskapen är i botten, min tanke är då att om man inte har 
dom andra två eller om man inte har den ena så är den undre helt värdelös. Det 
spelar ingen roll hur mycket kunskap du har om du inte har ledaregenskaperna 
att förmedla dem eller om du inte kan relationer, det spelar ingen roll hur mycket 
kunskap du sitter på om du inte kan förmedla den, så skulle jag rangordna”. 

I flera av de skrivna texterna var det ett väldigt starkt fokus på att en ”bra” lärare är någon 

som är en självklar auktoritet. Vikten av att läraren ser sitt eget värde och har en god 

självkänsla kom upp i samtliga gruppsamtal. 

”En lärare som har en god självkänsla blir respekterad och slås inte så lätt ur balans, en 

slags medvetenhet och distans till sig själv som blir ett skydd mot elevers provokationer – det 

tror jag är det som funkar bäst”. 

Deltagarna är noga med att skilja på lärare som varit auktoritära, som utövat makt i 

klassrummet, och på det de kallar för ”självklar ledare” eller ”självklar auktoritet” som genom 

sin blotta närvaro i rummet varit den som alla accepterar som ledare och som man vill ska ha 

befälet.  

”Så fort hen kom in i rummet så var hen auktoriteten, det var hen som styrde 
lektionen, det var hen som pratade. Men samtidigt fanns det som en slags respekt 
gentemot oss, hen behövde liksom inte bevisa sig själv som auktoriteten”.  

Utöver denna egna inre säkerhet och pondus hos läraren, som mina deltagare menar skapar 

den här självklara ledargestalten, är det tre områden som framkommer i analysen: 

• förmåga att skapa en tydlig struktur, inte bara i upplägget av undervisningen 

utan också vad gäller regler och uppförande. 

• förmåga att inge respekt och ge respekt. 

• förmåga att visa engagemang och egen motivation. 

Att läraren har struktur – tydlighet och organsiation 

Flera av mina deltagare har själva prövat på lärarrollen, antingen som konkret arbete, som 

vikarier eller som en del av pågående utbildning. Moa beskriver hur det blev tydligt för henne 

när hon under en kort tid vikarierade som lärare att hon var den som måste ha kommandot och 

att eleverna förväntade sig och ville att det var hon som skulle sätta upp regler och vara tydlig 

med vad som gällde. Detta var något som överraskade henne, hon hade inte funderat på den 
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delen av läraruppdraget utan trodde att det skulle räcka med att kunna ämnet och ha en bra 

planering på lektionen. 

” De gillade när jag tydligt visade att det var jag som bestämde och att det inte var lönt att 

försöka med nåt”. 

Måns kommer ihåg hur bristen på struktur fick honom att bli orolig när han var yngre och att 

det ledde till att han blev okoncentrerad och stökig i klassrummet. Det var en lättnad när han 

visste vad som skulle ske och kunde lita på att läraren ”hade koll”. 

”Läraren måste vara fast och bestämd men samtidigt vara flexibel, man kan 
sammanfatta det med att ha tydliga ramar, barn blir oroliga när man inte vet vad 
som ska ske eller göras. Så fort det fanns en tydlighet så blev det enklare”. 

Flera deltagare beskriver att just struktur och tydlighet skapar en känsla av trygghet – man vet 

vad som kommer att hända och vad som förväntas av en. Man vet också, åtminstone på ett 

ungefär, hur läraren kommer att agera och reagera på det som händer i klassrummet. 

Att läraren själv är säker och tydlig med vad det är hen vill få sagt och gjort i klassrummet 

skapar respekt hos eleverna och leder till bättre förutsättningar för dem att förstå vad som 

förväntas. Att läraren sen är bestämd och säger ifrån om det blir stökigt eller rörigt i 

klassrummet är en självklarhet för mina deltagare. De är överens om att det dock alltid 

handlade om att läraren ändå bevarade sitt lugn om situationen blev emotionellt laddad. 

”Om reaktionen från läraren var stark eller bara upplevdes som ett steg ut ur lärarrollen så 

ledde det ofta till fler provokationer från oss”. 

I flera av samtalen kommer deltagarna fram till att de lärare som hade just de här tydliga 

ledaregenskaperna egentligen inte alls var stränga – det behövdes inte eftersom det inte var tal 

om att ens ifrågasätta de lärarnas auktoritet. 

Att läraren får och ger respekt  

”Om läraren intresserar sig för eleverna så blir man som elev intresserad av läraren – det 

uppstår nån slag ömsesidig respekt”. 

De lärare som mina deltagare har känt respekt för är personer som de menar har haft någon 

slags förmåga att dels på ett självklart sätt förvänta sig respekt från eleverna men som också 

bemött elever på ett respektfullt sätt även om de behövt vara stränga och till och med skälla 
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på dem. I samtalen framkommer dock att just de här lärarna väldigt sällan behövde vara 

särskilt hårda eller disciplinära.  

”De hade ett sätt att få elevernas respekt, de var ju inte disciplinära eller hårda på ett tydligt 

sätt, det bara funkade”. 

Melker menar att de här lärarna hade hittat en slags balans mellan lättsamhet och allvar, att de 

kunde växla mellan allvar och humor och visade intresse för sina elever. 

”Hen behövde inte vara auktoritär utan var ledare genom att se personer – hade relationer”. 

Han beskriver hur en lärare fick klassens stökiga elever att skärpa till sig genom att skoja med 

dem på ett sätt som visade att det var läraren, inte de, som hade såväl kunskaperna som 

ledarrollen utan att för den skull vara nedsättande. Man kan visserligen ha visat respekt för 

auktoritära lärare men egentligen har det handlat om att man varit lite rädd eller osäker på 

läraren beskriver Moa, och det var inget positivt. Melkers tankar i den skrivna texten går åt 

samma håll, han menar att lärare som blev irriterade eller arga egentligen aldrig fick det som 

han menar ligger i ordet respekt. 

”En självklar ledare tar istället kommandot på premissen att alla vill följa med, en ledare är 

ju ingen ledare om ingen vill följa”. 

När deltagarna talar om de lärare som de menar har haft denna förmåga – att själv inge 

respekt och förmåga att kunna visa den för andra– så kommer de också in på läraren som 

relationsbyggare. Den goda ledaren måste ha stor social kompetens och arbeta på att få de 

sociala relationerna att fungera. 

Att läraren själv är engagerad och motiverad  

Deltagarna diskuterar i gruppsamtalen att den här självklara ledaregenskapen också kan hänga 

ihop med lärarens engagemang för sitt ämne. De menar att engagemang är en förutsättning för 

kunskapsförmedling men kopplar också ihop det med hur läraren framstod som en positiv 

ledare tack vare sin kunnighet. Om läraren brinner och visar passion för sitt ämne så uppstår 

respekt och man ”smittas” av lärarens känsla för ämnet.  

”Varje lektion var ju verkligen en stund där man lyssnade och blev liksom… man drogs med i 

det hen berättade om”. 
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Mats berättar hur hans lärare framstod som en självklar auktoritet genom sitt stora kunnande. 

Det fanns inte, menar Mats, någon i klassen som ifrågasatte lärarens ledarroll och hens stora 

engagemang i ämnet var en del av orsaken kring det. När det kändes så självklart att läraren 

hade ”koll” så kunde man som elev slappna av vilket ledde till att man också blev mer 

intresserad – även om läraren inte undervisade i favoritämnet. Flera deltagare beskriver lärare 

som var skickliga på att behålla elevernas uppmärksamhet och fokus och därmed fick dem att 

vilja delta i lektionen.  

”Vår lärare, som var respekterad av de flesta så vitt jag vet, var oerhört kunnig i sitt ämne 

och hade ett sätt att berätta som var oerhört fängslande. Så pass fängslande att hen väldigt 

sällan behövde ta ton mot eleverna”. 

I gruppsamtalen beskrivs lärare som varit så engagerade i sitt ämne att de ibland tappat tråden 

och svävat ut i komplicerade frågor och utvikningar som egentligen inte hade med lektionen 

att göra men att detta var positivt – de fick en ännu större respekt för lärarens kunskaper och 

person genom att ”få följa med på hens utsvävningar”. De förstod att läraren verkligen brann 

för sitt ämne och kunde så mycket mer än det som hen lärde ut. 

Sammanfattning, läraren som ledare 

På många sätt påminner deltagarnas beskrivning av vad läraren som ledare är och gör om de 

egenskaper som en ”bra” chef ska ha. Det handlar även här om att skapa en egen motivation 

och vilja hos eleverna att lära sig och utvecklas. Deltagarna menar att läraren som självklar 

ledare skapar en slags lugn och struktur som gör det möjligt att ”slappna av” som elev. Då 

vågar man också fråga och delta vilket i sig leder till att man lär sig mer. 

Läraren som ledare gör detta genom att: 

− ha en egen inre säkerhet där hen förväntar sig respekt och sänder ut respekt. Lärarens 

sätt att bemöta elever respektfullt och själv inge respekt skapar en positiv kultur i 

klassen, mellan elever och mellan elev-lärare. 

− vara strukturerad och tydlig kring såväl regler, lektionsinnehåll och vad som förväntas. 

En tydlighet gör att elever vet var gränserna finns och den förutsägbarheten skapar 

trygghet. Även om något blir fel eller något händer så litar man på att läraren kommer 

att reda ut det. 
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− visa en egen motivation och engagemang som smittar av sig till eleverna. En lärare 

som med en slags självklarhet utgår ifrån att eleverna kan och vill har goda chanser att 

få med sig eleverna i det som sker i undervisningen. 

Läraren som ledare äger en stor kunskap men ledaregenskaperna leder också vidare till 

förmågan att ha goda relationer med sina elever. 

4.1.3 Hur är relationsbyggaren och vad är det hen gör? 

I gruppsamtalen blir det tydligt att lärarens relationer till sina elever kan vara av avgörande 

betydelse för hur eleverna kan ta till sig ämnet. En god relation mellan lärare och elev betyder 

inte att den är personlig eller privat menar deltagarna, det är en speciell slags relation där 

rollerna är tydliga och förändras i takt med att man blir äldre.  

”Det är en annan typ av relation när man är yngre, bekräftelsegrejen, att man blir sedd av en 

lärare men sen blir det mer som respekt”. 

Det framgår att förmågan att bygga individuella relationer och se varje enskild elev är mycket 

väsentlig oavsett ålder. Flera deltagare menar dock att det troligtvis var av större betydelse när 

de var yngre men fortfarande än idag, för de som nu går på universitet, högskolor och 

folkhögskolor, är detta något som spelar roll. När de var yngre kunde intresset och 

engagemanget för ett ämne helt stå och falla med den relation man hade med läraren – man 

hatade eller älskade – idag är det inte så dramatiskt men fortfarande uppskattas den läraren 

som förmår att få till möten.  

Två förmågor utkristalliseras som delar av uppdraget som relationsbyggare: 

• förmåga att bemöta elever positivt 

• förmåga att få eleven att känna sig delaktig 

Att läraren bemöter med intresse och respekt 

Tre av deltagarna, en ung man och två kvinnor, har i sina skrivna texter lagt stort fokus på 

vikten av att läraren bekräftar och ser sina elever. De beskriver lärare som hade förmågan att 

upprätta en känsla av att varje individ var viktig och att det fanns ett genuint intresse från 

lärarens sida kring vilka de var, inte bara som elever, utan som människor. I gruppsamtalen 

blev fokus på relationer större och deltagarna ägnade ganska mycket tid åt att sinsemellan 

diskutera detta. 
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 ”Det var inte vi som såg hen – det var hen som såg oss och det förändrade hela stämningen i 

klassen”.  

Mattias menar att när läraren har ett positivt bemötande mot den enskilda eleven så påverkar 

det också hur eleverna bemöter varandra – lärarens agerande blir en slags ”norm” som man, 

åtminstone som yngre elev, följer automatiskt. På så vis kan man få till en bra stämning i en 

klass menar han. 

Läraren kan också fylla en viktig funktion för elever som har svårt att få vänner eller för 

någon som är väldigt blyg och inte vågar ta sociala kontakter. Att som elev känna att det är av 

värde att just jag dyker upp i skolan kan ha stor betydelse menar Mattias. 

”Det är viktigt att man känner att läraren vill att man är där, att man känner sig 
sedd – att man har gått till skolan för att fylla nån slags syfte för sig själv och för 
nån annan, framför allt för nån annan. Jag tror man blir extra motiverad av att 
nån ser att jag går dit, jag behövs där”. 

Mats menar att läraren själv drar nytta av att jobba på relationerna med eleverna, det 

kommer att ha betydelse för hur läraren får till själva undervisningen, framför allt med 

de elever som kanske har svårt att vara tysta eller som inte är så motiverade. 

”Hen kände oss och tyckte om oss. En tillsägelse i klassrummet fick mer tyngd och blev 
personlig eftersom hen visste vem jag var också när jag inte satt bredvid kompisar som 
jag kanske försökte bevisa något för”. 

Både Moa och Mimmi menar att läraren har en viktig roll i att bekräfta sina elever som 

människor. För Mimmi var det en förutsättning för att hon skulle kunna ta till sig 

undervisningen. Moa menar att ändå upp på gymnasienivå var det viktigt för henne att 

få bekräftelse av sina lärare – hon behövde få veta att hon var intressant och inte bara en 

i mängden. De lärare som lyckades få till detta var också de som Moa och Mimmi 

kände respekt för och tyckte om. 

Förmågan att bygga relationer baserade på ömsesidig respekt framstår som dels en egen 

förmåga eller kategori men också som något som ingår i lärarens roll som självklar 

ledare.  

Att läraren kommunicerar – bjuder in till delaktighet och interaktion 

En lärare som får med sig sina elever i en dialog och i ett utbyte av tankar skapar såväl 

förutsättningar för bra undervisning som god stämning i klassrummet. Flera gånger i tre av 
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gruppsamtalen talar deltagarna om detta som något av vikt när läraren ska förmedla kunskap – 

för att senare i samtalet härleda denna förmåga till att kunna bygga relationer.  

”Hen fick oss att känna oss lika värdefulla och delaktiga, tack vare det blev det en väldigt bra 

stämning i gruppen. Alla hjälpte varandra”  

skriver Malin i sin text där hon beskriver en lärare som gjort stort intryck. Mimmi har satt 

värde på lärare som talar med sina elever:  

”det har känts som det har varit en gemensam diskussion”. 

Måns tror att de flesta barn och ungdomar tycker om att tala med vuxna och om man då blir 

bemött med intresse så kommer man att fortsätta vilja prata – man får en relation som man 

kan bygga vidare på även i klassrummet. När man får uppleva läraren som en riktig person så 

blir det mer intressant med vad hen försöker lära ut.  

Delaktigheten måste riktas till den enskilda eleven och till klassen i stort. Att läraren medvetet 

arbetar på att få klassen att fungera tillsammans och utveckla ett tillåtande klimat är viktigt för 

att man som elev ska trivas. 

”Läraren måste jobba på kemin, på kommunikationen, mellan sig själv och eleverna och 

mellan eleverna i klassrummet. Mycket blir hur läraren får ihop gruppen, får det att fungera 

så det blir lugnt och inte som på lekplatsen…” 

Mina deltagare kopplar väldigt tydligt lärarens förmåga att göra eleverna delaktiga till såväl 

lärarens kunskapsuppdrag som till förmågan att skapa relationer. 

Sammanfattning, läraren som relationbyggare 

Att läraren måste ha en fungerande relation med sina elever framkommer tydligt. Det handlar 

inte om att ”vara kompis” utan om att intressera sig för eleverna som enskilda individer och 

att bemöta elever med respekt. Hur läraren bemöter eleverna är det som avgör hur eleverna 

kommer att bemöta varandra. När läraren får till möten med sina elever och bekräftar såväl på 

grupp- som individnivå upplever man som elev att man spelar roll, man är inte anonym. 

Denna bekräftelse kan vara avgörande för hur man kan ta till sig undervisningen och också ha 

betydelse för andra delar av livet. 

Läraren skapar goda sociala relationer genom att: 
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− visa ett intresse för sina elever som människor och själv våga vara människa utan att 

bli alltför privat. Lärare som försöker hitta beröringspunkter på ett rent mänskligt plan 

– inte bara relaterat till skolan – har förutsättningar att också kunna lära eleverna 

något.    

− bemöta elever på uppskattande sätt. En så enkel sak som att titta elever i ögonen och 

visa uppskattning kan vara det som får en elev att känna sig värdefull. 

− kommunicera och bjuda in sina elever till samtal och dialog. Känslan av att vara 

delaktig och att kommunikationen fungerar kan vara det som avgör hur en elev 

uppfattar såväl läraren som undervisningen. 

Relationsbyggandet är en viktig del av läraruppdraget men det som mina deltagare visar är att 

det inte kan stå för sig själv, det är kombinationen av förmågor som skapar den goda 

undervisningen. 

4.1.4 Begreppen kombineras 

Mycket av det som mina deltagare ger uttryck för går att ”stoppa in” i respektive kategori men 

många saker handlar också om att kategorierna överlappar varandra – vävs ihop – och skapar 

spännande kombinationer. Jag beskrev i metodkapitlet att jag försökte få syn på hur lärarens 

agerande fick konsekvenser för elevernas lärande. Genom den tabell (se tabell 4) som jag 

skapade kunde jag se hur det läraren gjorde och hur hen uppfattades fick konsekvenser som 

påverkade eleverna och resulterade i något som skapade positiva förutsättningar och gav 

eleverna en känsla av meningsfullhet. Här blev det mycket tydligt att de lärare som haft en 

yrkesskicklighet som omfattade såväl ledaregenskaper som social kompetens och 

ämnesdidaktik är de som deltagarna minns bäst. Kombinationerna skulle kunna uttryckas som 

tre sammanvävda områden. 

Den kunskapsförmedlande ledaren 

• Läraren som genom sitt engagemang och sin kunnighet väcker elevernas respekt och 

därmed framstår som den självklara ledaren.  

Lärarens passion för det hen undervisar om väcker elevernas egen nyfikenhet och intresse och 

kan vara det som får eleven att vilja komma vidare i ett ämne och utvecklas. Om läraren 

verkligen signalerar att ”detta, det som vi lär oss just nu, är meningsfullt och viktigt” så föds 
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en motivation hos eleverna. Läraren uppfattas som en självklar auktoritet inom sitt ämne och 

har elevernas uppmärksamhet. 

Den kunskapsförmedlande relationsbyggaren 

• Läraren som genom att bjuda in sina elever till samtal och interaktion får eleverna att 

känna sig delaktiga i ett tryggt socialt sammanhang där de vågar fråga och utveckla 

sina tankar.  

Eleven blir bekräftad av läraren inte bara på grund av sina skolprestationer utan också genom 

ett genuint intresse från lärarens sida. Detta skapar en tro på den egna förmågan. Deltagarna 

kommer flera gånger in på att just ha fått bekräftelse på att man klarar saker själv – vilket har 

haft betydelse senare i livet. 

Den relationsbyggande ledaren 

• Läraren med en egen pondus som genom positivt bemötande sänder ut intresse och 

respekt till sina elever möts också av respekt från eleverna.  

Läraren får ledarrollen av eleverna på ett självklart sätt och är den som sätter agendan – 

läraren ”lär ut” att respekt är något man både får och ger. Detta ger förutsättningar för ett bra 

socialt klimat i en klass vilket i sin tur är positivt för elevernas lärande. Denna respekt för 

andra människor är något som man som elev behöver känna – inte bara prata om. 

Jag har nu beskrivit hur mina tre begrepp, var för sig och tillsammans, beskrevs av deltagarna. 

Deras reflektioner har skapat en fördjupad bild men också givit mig anledning att vidga 

perspektivet. 

4.2 Fördjupade reflektioner kring läraren 

Det som blir väldigt tydligt i det som deltagarna uttrycker är att en betydelsefull lärare äger 

stor förmåga i att förmedla kunskap, att fungera som ledare och att skapa relationer och att 

framför allt kunna göra allt detta på en och samma gång. Det är när dessa tre områden vävs 

ihop och kombineras som en lärare verkligen lyckas tilltala sina elever. 

I flera av samtalen beskriver deltagarna även något som inte riktigt passar in i mina framtagna 

begrepp och som går utöver dem även som kombinationer. Detta blev särskilt tydligt när jag 

arbetade med att ta fram underkategorier i analysarbetet – det blev hela tiden ord och fraser 

som kändes oerhört viktiga men som inte riktigt passade in någonstans. 
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De två begrepp som jag menar har tillkommit genom analysen kan sägas vara just 

kombinationer som går utöver det som jag kallat kunskapsförmedlare – ledare – 

relationsbyggare. Det mina deltagare beskriver kan sammanfattas som att det läraren gjorde 

och hur hen var skapade en situation där läraren var i fokus och skapade en trygg situation. 

• Läraren som fokuspunkt – en kombination av läraren som kunskapsförmedlare och 

ledare med inslag av förmågan att trollbinda och fängsla och framför allt att hålla kvar 

elevens koncentration. Läraren använder medvetna strategier för att behålla 

uppmärksamheten och har insett hur viktigt det är att just läraren, ingen annan, 

befinner sig i fokus. Läraren fungerar som en förebild och kan genom det skapa ett 

fungerande klimat i klassen. 

• Läraren som trygghetsskapare – en slags kombination av läraren som ledare och 

relationsbyggare men som också innehåller något som handlar om förutsägbarhet och 

tillit. Läraren skapar ett tydligt regelverk och kommunicerar detta till eleverna. Det är 

tydligt var gränserna går och hur ramarna ser ut såväl kring vad man ska lära sig som 

kring hur man är mot varandra. Läraren är på ett sätt personlig men stannar hela tiden 

kvar i sin profession – relationen blir aldrig privat. Läraren upplevs som någon man 

kan lita på och vända sig till. 

Att vara ”ledare” och ”bra på sociala relationer” är svårdefinierat och beskrivs ofta som 

personliga egenskaper som man antingen har eller inte har. Mina deltagare sätter ord på den 

tysta kunskapen och beskriver hur det som läraren gjorde hade betydelse för deras upplevelse 

av undervisningssituationen.  

Jag kommer nu att ge exempel på hur mina deltagare reflekterar kring dessa fördjupade 

kombinationer av lärarens uppdrag. 

4.2.1 Läraren som fokuspunkt  

Delar av det som handlar om att läraren måste vara den som har elevernas fokus ligger inom 

det som ingår i ledaregenskaper. Mina deltagare menar dock att den här förmågan – att hålla 

kvar elevernas uppmärksamhet och koncentration är något som också är förknippat med det 

läraren gör, inte bara hur hen är. 

”De bästa lärarna, tycker jag, har tagit sitt lärandeskap på allvar, som om eleverna hade 

kommit dit för att lyssna, som om dom betalat själva för att få komma dit”. 
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I tre av de skrivna texterna beskrev deltagarna att det är viktigt att läraren kan ”fängsla” 

eleverna, detta var också något som kom upp i flera av samtalen. Deltagarna diskuterade 

sinsemellan vad det var för förmåga de egentligen menade– det handlar inte om att bjuda på 

en ”show” men ändå att på något sätt vara den som allas blickar är riktade mot. 

”Man kan ju inte förvänta sig att 25 olika personer självklart kommer att vilja 
lyssna på en – man måste ha nåt att komma med och lämna över det på ett sätt så 
att det känns som viktigare att lyssna än att inte göra det”. 

Deltagarna pratar om vikten av att få sin ”publik”, eleverna, engagerade och att detta har 

mycket med att göra hur läraren presenterar sitt ämne. En av deltagarna gör en liknelse med 

stand-up comedy, att publiken förväntar sig att personen på scen ska leverera. Mimmi 

uttrycker att hur läraren pratar och använder sitt kroppsspråk är viktigt för att just få andra 

intresserade. Läraren behöver fånga sin publik, få dem engagerade genom att vara den som 

står i fokus på ett självklart sätt, detta är något som deltagarna återkommer till flera gånger i 

gruppsamtalen. De konstaterar också att detta egentligen är en aning märkligt, att det 

egentligen borde räcka med att läraren är kunnig i sitt ämne och hur man lär ut – men inser att 

de lärare de uppskattat mest är de som haft den här förmågan att ”äga rummet” som Måns 

uttrycker det.  

”Jag vill egentligen inte lägga den typen av press på en lärare, men det är definitivt en 

bonus” 

Deltagarna är överens om att vissa människor har den här egenskapen som en medfödd talang 

men tror också att detta är något man kan öva sig i. Markus, Mimmi och Mattias diskuterar 

om det kan ha med erfarenhet att göra, att en lärare som befunnit sig i olika situationer med 

olika typer av elever har en insikt i att det aldrig går att veta vad som nu kommer att ske – de 

är öppna för det oförutsägbara och har därmed mindre prestige. Lärare som har den här 

egenskapen har skaffat sig strategier för att behålla uppmärksamheten och är medvetna om 

hur viktigt det är att just vara i fokus. I samtalen beskrev deltagarna hur de lärare som fastnat i 

minnet använt sig av olika tekniker för att få eleverna att inte tappa koncentrationen – lärare 

som höjde eller sänkte rösten, som plötsligt bytte tempo eller skiftade fokus och använde 

kroppsspråk.  

”Det borde ingå i lärarutbildningen, retorik och att berätta på ett sätt som fångar en”. 
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Det handlar inte om att läraren ska vara rolig och stå och ”underhålla” utan mer om att på ett 

bestämt sätt vara seriös och ta det hen undervisar om på stort allvar menar Markus.  

” XX var som en spindel mitt i nätet, hen höll liksom i alla trådarna. Hen lärde ut, hen satte 

gränserna och höll koll på oss som en hök. Hen kunde spänna ögonen i mig för att jag störde 

samtidigt som hen hjälpte en annan elev eller ritade nåt på tavlan…superkoll på allting 

liksom” 

När det är läraren som är fokuspunkt blir det också läraren som anger tonen kring hur man 

talar med varandra i klassen, vad som står högt i kurs och vad som inte är acceptabelt. Läraren 

blir ett slags ”rättesnöre” eller en förebild och kan använda den positionen till att komma åt 

mycket av det som vi kallar för värdegrundsfrågor. 

”Det blir nån slags automatik att man ser upp till läraren och då tar man till sig hur den 

personen ÄR, inte bara vad den säger. Om man har respekt för en lärare och den tydligt 

signalerar vissa sätt att vara så tar man ju efter utan att tänka så mycket på det”. 

Läraren som ledare har också en viktig roll för det sociala klimatet – tryggheten– i en klass. 

4.2.2 Läraren som trygghetsskapare 

Att skapa trygghet i klassrummet kan på många sätt härledas till förmågan att skapa relationer 

med elever. Det som för mig framstår som en avvikelse från det som vanligtvis poängteras 

som social eller relationell kompetens är mina deltagares uttalanden om förutsägbarhet och 

tillit. Den trygghetsskapande läraren är inte nödvändigtvis någon som man har en väldigt god 

relation med som elev utan mer att man upplever personen som pålitlig. De som skiljer en 

auktoritet från en auktoritär person är enligt mina deltagare att auktoriteten är trygg, lugn och 

förutsägbar vilket leder till att man känner just tillit.  

Mats menar att den självklara ledaren har hittat en balans och inte låter sig provoceras att 

kliva ur lärarrollen – som elev behöver man inte vara rädd för att bli utsatt eller få skäll på ett 

sätt som är obehagligt eller kränkande. Markus beskriver en lärare på högstadiet som inte lät 

sig provoceras: 

”Eftersom reaktionen istället var sansad så byggdes en respekt upp för läraren”.  

Om läraren som person är lugn och inte tappar kontrollen och blir obehärskat arg eller 

känslomässig så uppstår tillit menar Malin. Den tilliten gör att man som elev inte känner 
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några problem med att berätta något eller sätta ord på det som är svårt. Man vet att den 

trygghetsskapande läraren kommer att bemöta på ett klokt sätt och att hen inte heller kommer 

att tillåta att kompisar skrattar eller kommenterar. Deltagarna beskriver hur de upplevde att 

tryggheten ökade när de själva var övertygade om att det var läraren – inte någon annan – som 

hade kontrollen i klassrummet.  

 ”hen var extremt kunnig på sitt område, seriös och en auktoritet men skapade en socialt 

trygg miljö för eleverna”. 

Att känna sig trygg är, enligt deltagarna, en förutsättning för att man som elev ska kunna ta 

till sig det som läraren lär ut. Det är när denna sociala trygghet finns som man som elev vågar 

fråga, räcka upp handen och delta i diskussioner utan rädsla för att bli utpekad eller känna sig 

dum. Att våga pröva, göra fel och tänka högt inför läraren och klasskamraterna törs man bara 

om man vet att det kommer att tas emot på ett positivt sätt. 

Det är också när läraren fungerar som trygghetsskapare som man med förtroende vänder sig 

till läraren när något inte fungerar eller om man som elev är utsatt – i skolan eller på fritiden. 

Om det är viktiga saker är det inte säkert att man väljer de lärare som man tycker bäst om eller 

har en fungerande relation med – man går till den man upplever kommer att kunna lösa 

problemet eller åtminstone ”ta tag i det”. 

”De lärare jag tyckte om när jag var mindre var de som jag kände mig trygg med. Jag kan 

inte komma ihåg hur de lärde ut utan det var det att jag kände mig trygg, jag vågade fråga, 

vågade testa”. 

Detta hänger också ihop med just tydlighet och ramar, att läraren är den som har grundlagt en 

tolerans och acceptans inte bara mellan sig själv och den enskilda eleven utan i klassen som 

helhet. Deltagarna samtalar kring att detta är en svår balansgång. På något sätt handlar det om 

att man har klart för sig vem läraren är och att läraren vet vilka eleverna är men det handlar 

egentligen inte bara om relationer. Denna känsla av trygghet har med förutsägbarhet på flera 

områden att göra, menar Malin. På något sätt kan man lita på läraren, man tror på det hen 

säger och det gör att det känns säkert och tryggt. 

Att ha en bra relation med sin lärare är inte samma sak som att känna sig trygg med den 

personen beskriver Moa.  
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”Man kanske visserligen oftare vände sig till den läraren som man hade en bra relation med, 

som man kunde prata med, men just att man har en bra relation kan ju göra det besvärligt 

också. Ibland vill man ju inte prata utan liksom bara få hjälp med grejer ”. 

Moa pratar om vikten av att respektera var gränserna går, att läraren inte kliver över den 

osynliga gräns som har med integritet att göra. De lärare som hon menar har haft den här 

förmågan att skapa trygghet gör inte det. Relationer har läraren med sina elever, trygghet är 

något som hen skapar kring dem summerar hon och de andra instämmer. 

Även här beskriver deltagarna lärare som använt sig av strategier och tydliga ramar – det 

tyder på att lärarens förmåga att skapa trygghet är något som man kan lära sig och utveckla 

vidare – inte enbart en personlig egenskap. En självklarhet är också att alla dessa förmågor 

vävs samman och utövas samtidigt och parallellt. 

4.2.3 Alla dessa förmågor på en och samma gång 

I alla gruppsamtalen har deltagarna vid något tillfälle kommit till en punkt där de insett hur 

komplext läraryrket är – den bild de tillsammans målat upp av en person som är kunnig, 

engagerad och empatisk, som har en egen självtillit och sänder ut respekt, som bygger 

relationer och skapar trygghet samtidigt som hen har humor och kommandot i klassrummet – 

blir, som Mats uttryckte det, nästan komisk. 

”Det är ju typ som sport. Alla kan ju lära sig hoppa höjdhopp men några kommer inte hoppa 

så högt eller bli särskilt bra på det.” 

Mats gör den här liknelsen när samtalet kommer in på om alla dessa förmågor som en lärare 

måste behärska är något som man kan lära sig eller ej. Han och Melker är överens om att det 

är svårt att sätta ord på de egenskaper som den betydelsefulla läraren äger och därmed blir det 

abstrakt att formulera hur man skulle kunna utbilda i allt detta. Att lärarutbildning borde 

innehålla moment som retorik och att hålla kvar uppmärksamheten är något som flera av 

samtalen varit inne på. 

Det är tydligt att deltagarna stött på betydelsefulla lärare som haft en mängd strategier och 

metoder för att få hela den här väven att hålla ihop. De lärare som de menar har haft betydelse 

har genom sitt agerande kombinerat en mängd förmågor och strategier och på så sätt givit 

dem positiva bilder och minnen av läraryrket. Det de beskriver är inte en konkret 

instrumentell förmåga där ett viss agerande per automatik leder till ett visst utfall eller 
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resultat, utan snarare som att läraren kom åt vissa kvaliteter med ett visst agerande. 

Deltagarna talar om att de upplevde att dessa kvaliteter skapades genom att läraren till 

exempel var lugn och strukturerad och att det var betydelsefullt för deras egen inlärning i 

både ett kort och ett långt perspektiv. Det handlade både om hurdan läraren var – exempelvis 

kunnig – som det läraren gjorde – som att visa intresse för eleven.  

Detta leder vidare till frågor om hur vi kan tolka den pågående debatten och vilka 

konsekevenser den får för förståelsen av läraryrkets komplexa natur. Hur vi väljer att se på 

lärarens uppdrag och vad vi ska ha skolan till ser olika ut beroende på vilken tankegemenskap 

vi menar ska ha tolkningsföreträde. 

4.3 Elevperspektivet – en sammansatt tankegemenskap 

Som jag återkommit till vid flera tillfällen så verkar det som om vi i Sverige, och kanske 

också i flera andra delar av världen, har olika tankegemenskaper eller diskurser där 

tyngdpunkten på läraruppdraget ligger på olika saker. Man också har olika meningar om vad 

innebörden av att förmedla kunskap, vara ledare och bygga relationer egentligen innebär och 

har för betydelse. I debatten framställs dessa olika synsätt ofta på ett förenklat vis.  

När jag lyssnar på mina deltagare inser jag att de väver ihop dessa tankegemenskaper och 

presenterar lärare som bedrev lärarledd undervisning kombinerat med elevens eget sökande 

efter kunskap, som hade en bred syn på kunskap och som såg till att undervisningen hade 

såväl ett kort- som ett långsiktigt perspektiv. När de beskriver lärare som har haft betydelse 

blir det svårt att se den tydliga skiljelinjen mellan de här två synsätten som upplevs så tydligt i 

debatten som pågår i Sverige. Från deras perspektiv är det när dessa tankegemenskapers 

grundidéer tillsammans skapar en tydlig väv som det blir som allra bäst för eleverna. 

Deltagarna sätter ord på hur vissa av tankegemenskapernas motsättningar mycket väl kan 

vävas samman såväl när det gäller sättet att se på lärarens roll som på hur vi kan se på 

kunskap. Jag vill därför beskriva hur de nyanserar tre områden där tankegemenskaperna till 

synes har olika uppfattning: lärarens roll – som ledare och vägledare, hur de beskriver att 

meningsfull kunskap kan vara såväl mätbar som omätbar, hur de menar att god undervisning 

kan ha betydelse i såväl ett  kort- som ett långsiktigt perspektiv. 
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4.3.1 Lärarens roll – att leda och guida, kommunicera och återkoppla 

Flera av mina deltagare framhåller vikten av att en lärare fungerar som en guide – som ställer 

öppna frågor och därmed får eleven själv att komma vidare.  

”De bästa lärarna fick fram det lite lekfullt så att man inte blir rädd att göra fel, om du får 

lite frihet så kommer du själv att komma på vad som blir rätt och fel”. 

 Så uttrycker sig Moa när hon beskriver en lärare som hjälpte henne när hon fastnat i problem. 

Hon beskriver att de lärare som, istället för att bara korrigera, fått henne att utveckla sina idéer 

är de som stannat kvar i minnet. Att det uppstår processer hos eleverna själva som får dem att 

både kunna och vilja gå vidare kunskapsmässigt  är en bättre metod att få kunskapen att fastna 

än att bara ”tala om för dem” menar Max, att ställa följdfrågor som får igång elevens egna 

tankar är ett sätt att komma åt detta menar han.  

”Läraren måste liksom få igång elevens egen motor, få det att börja röra på sig i huvet”. 

Att eleverna själva upplever att de lär sig blir alltså meningsfullt också i ett större perspektiv – 

inte bara för att klara kunskapskrav eller prov – utan just för att utveckla en självkänsla kring 

att man själv kan lösa ett problem eller komma vidare. I samtalen finns inte någon motsats 

kring att läraren såväl leder undervisningen som guidar elever vidare. Mina deltagare 

beskriver situationer som handlat såväl om traditionell katederundervisning där läraren 

föreläser och andra situationer där de själva varit mer aktiva. De kan se fördelar och nackdelar 

med bägge tillvägagångssätten. 

Malin problematiserar över grupparbeten eller andra aktiviteter som inte är lärarledda, det är 

enligt henne inte bra undervisningsmetoder. Det är sällan det fungerar, menar hon, ofta är det 

någon i gruppen som inte bidrar eller någon elev som får för mycket att säga till om. 

Grupparbeten kan också vara en mardröm för elever som inte känner sig välkomna i någon 

grupp.  

”Läraren måste gå in och styra om det ska vara grupparbeten – man kan inte lägga över 

ansvaret på elever, åtminstone inte i grundskolan – kanske sen på gymnasiet”. 

När eleverna arbetar självständigt eller i grupp är det extra viktigt att det finns en tydlighet 

och struktur menar hon. Läraren måste vara tydlig och får inte låta eleverna bära för stort 

ansvar 
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”Det måste liksom va lärarledda grupparbeten eller lärarstyrda självstudier, en slags 

blandning, annars funkar det inte”. 

Att läraren är den som leder undervisningen och samtidigt fungerar som en guide och en 

handledare verkar vara självklart för alla deltagare och inte alls något som skapar en 

motsättning eller otydlighet kring lärarens betydelse. 

”Allt handlar om kommunikation – hur du pratar och interagerar med andra”,  

säger Max i ett av gruppsamtalen och han får medhåll. Att ha en rak och tydlig 

kommunikation med eleverna i undervisningen som också tillåter interaktion och inkludering 

leder, enligt deltagarna, till att man som elev utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. 

Mimmi menar att det handlar om att prata med eleverna – inte till dem.  

De lärare som lyckas få lektionen att kännas som en gemensam diskussion där alla är 

delaktiga och värdefulla har fått Mimmi att känna att lektionen var meningsfull. Det handlar 

om att det uppstår en bra och positiv stämning i klassrummet, mellan eleverna och mellan 

elev- lärare genom lärarens sätt att kommunicera. Denna stämning gör det möjligt att känna 

sig trygg och bekräftad i klassrummet. 

”Man fick ett leende – och liksom en inbjudan – att våga delta i samtalet eller fråga nåt”. 

När de två tankegemenskaperna pratar om kommunikation är det lätt att tolka deras ideér som 

två helt skiljda perspektiv. Den starka röstens fokus är hela tiden att kommunicera lärandemål 

och kunskapskrav och ge formativ återkoppling. Rösten i bakgrundens syn på kommunikation 

handlar mer om att bygga relationer mellan lärare och elever. I gruppsamtalen diskuterar mina 

deltagare kring detta som att de hänger samman och att det handlar om att få till båda dessa 

områden. 

Av mina deltagare är det egentligen bara en av dem, Malin, som i sin skrivna text nämner 

återkoppling i organiserad form. Hon skriver:  

”Vi hade löpande samtal med läraren angående våra mål i ämnet, därefter hjälpte hen oss nå 

dem. Läraren visste exakt hur mycket kunskap alla hade och lyfte de som egentligen inte hade 

detta som sitt starkaste ämne”.  

I gruppsamtalen kommer däremot vikten av omedelbar positiv feedback upp. Måns, Melker 

och Mats samtalar om en gemensam lärare som de menar aldrig gav negativ återkoppling utan 
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alltid olika grader av positiv feedback på hur eleven gjort ett arbete eller svarade på en fråga, 

att hens attityd var ”Intressant! Hur menar du då?” och att hen uppmuntrade eleverna att 

utveckla sina svar. Just den omedelbara återkopplingen är det som dyker upp i samtliga 

gruppsamtal, att läraren uppmuntrar och intresserar sig för elevens svar även om det inte är 

helt korrekt. Mats beskriver att när man kom med en fråga eller en kommentar som kanske 

inte var helt relevant så uppmuntrade läraren ändå det genom att ha en intresserad attityd 

kring hur han egentligen hade tänkt. Att just återkoppla så att eleven själv blir aktiv blir alltså 

en del av och en förutsättning för det synliga lärandet. Enligt mina deltagare är återkoppling 

ett sätt att såväl höja motivationen som att bekräfta eleven och detta skapar förutsättningar för 

att eleven ska utveckla tro på den egna förmågan. 

”Man behöver ju lyftas upp ibland för att kunna eller vilja fortsätta, man behöver få känna att 

man är okej liksom”. 

Meningsskapande kommunikation som leder till en personlig utveckling kan alltså vara 

samma sak sak som återkoppling kring hur man lyckats med en skoluppgift. 

Meningsskapande innebär också att synen på kunskap är bred och månfacetterad. 

4.3.2 En bred syn på kunskap 

”Man behöver få känna att det liksom är nåt mer än bara ren kunskap som man får med sig 

från lektionen, nåt större…” 

Måns och Mats diskuterar kring en lärare som lyckades få undervisningen att dels handla om 

det ämne som var aktuellt men också satte in det i ett större sammanhang och fick eleverna att 

reflektera över större skeenden och hur händelser hänger ihop och påverkar varandra. Att 

kunskapen sätts in i en begriplig kontext och inte enbart blir till faktakunskaper gör att 

eleverna känner en större förståelse för varför kunskapen är viktig både i sig självt och i ett 

större perspektiv eller sammanhang. 

”XX lyckades få hela gruppen intresserad av ämnet och en genuin förståelse för vad vi skulle 

ha ämnet till”. 

Markus, Moa och Mattias som haft en stor del av sin gymnasieundervisning som individuella 

estetiska lektioner beskriver vikten av att läraren är lyhörd för hur eleven fungerar och 

varsamt guidar vidare. Att läraren värdesätter elevens egen kreativitet och att det finns 

utrymme för individen är särskilt betydelsefullt i en-till-en situationer med läraren. 
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”Poängen är att inte bryta ”flowet”…de lärare som är ”dom bra” är kanske de som inte 

bryter flowet ?”. 

Kanske, menar Markus, skulle detta förhållningssätt från de estetiska ämnena kunna överföras 

även till mer teoretiska ämnen eftersom det skapar en större kreativitet och tillåtande attityd. 

De estetiska ämnenas karaktär, där det personliga uttrycket är mer tydligt och accepterat, 

skulle kunna berika de mer teoretiska även om det kanske är svårt i ämnen som är bundna av 

lagbundenheter menar han. Skolan måste vara en plats där man lär sig saker som en grupp där 

alla ska få samma ”stoff” men också ett ställe där man känner att man utvecklas som en egen 

person, fri ifrån gruppen, där ens egen kreativitet får synas, skriver Markus i sin text. 

Läraren kan vara någon som ger elever verktyg som inte bara fungerar i skolans värld utan 

också senare vilket flera citat från mina gruppsamtal visar. Den mer filosofiska 

tankegemenskapen talar om att skolan är en slags förberedelse för livet och läraren är den som 

på många sätt representerar vuxenlivet. Att lära sig att komma vidare och inte bara få veta vad 

som är rätt eller fel är något som flera menar har haft betydelse även efter skolan. Max 

uttrycker att läraren med en god självbild och inre styrka på något sätt kan signalera till elever 

att ”du är också värd det, du ska tro på dig själv”. Lärare fick honom att se vilka styrkor och 

svagheter han själv hade när han var yngre och detta har varit till hjälp när han senare gjort 

val i livet.  

”Det är som om vissa lärare gav mig en sån feedback så att jag visste vad jag var bra på… 

och det gjorde att jag vågade tro på och utnyttja det”.  

Att en lärare måste vara bra på så många saker är också något som deltagarna sinsemellan 

hamnar i diskussion om – att det egentligen är orimligt att kräva att en lärare ska vara kunnig, 

rolig, bra på relationer och lyckas få med sig alla. De inser att de tyckte det var en självklarhet 

när de gick i skolan men att de nu upplever att det ju i det närmaste är omöjligt. 

”Att läraren inte bara lärde ut kunskap i ämnen utan också en massa andra saker var ju inget 

man fattade då, det är ju sen, eller nu när vi pratar om det, som man inser det”. 

Max beskriver hur han så här i efterhand känner stor beundran för hur lärarna engagerade sig 

långt utöver sitt egentliga uppdrag och sin arbetstid. Det var inget han reflekterade över under 

skoltiden men något han kan se nu och han funderar över om ”folk i allmänhet” förstår hur 

mycket arbete många lärare lägger ned på sina elever. 
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Flera av deltagarna beskriver lärare på ett mycket positivt sätt. Måns, som nu arbetar som 

lärare, skriver att två av hans gamla lärares didaktiska metoder och sätt att vara och göra i 

klassrummet har inspirerat honom mycket i den yrkesroll han har idag. En deltagare skriver 

att vissa av de lärare hen haft, som utstrålat egen inre styrka och engagemang, har fungerat 

som förebilder och utbildningen har känts viktig i såväl ett kort som ett långt perspektiv. 

”De har förberett mig för livet på ett sätt som inte böcker eller tabeller kan göra”. 

4.3.3 Undervisa här och nu och för framtiden 

Den mer filosofiska tankegemenskapens stora fokus ligger på att undervisning måste ha ett 

syfte som är större än höga resultat på prov och att utbildning handlar dels om att skaffa sig 

färdigheter men också om att utvecklas socialt och som individ. Flera av deltagarna beskriver 

vikten av något om påminner om det Biesta kallar subjektifiering – att utvecklas som person – 

och att lärarens förhållningssätt och bemötande spelar en stor roll i detta. Att läraren är 

intresserad av elevens utveckling som person, inte bara för hens studieresultat, är något som 

återkommer i samtalen. Det är genom detta intresse som läraren kan ”komma underfund” med 

sina elever och därmed få dem att bli trygga, våga delta och vara aktiva.  

Att få undervisningen att komma in på ”verkligheten” är något annat som mina deltagare 

menar är av betydelse – att man som elev förstår varför och i vilka sammanhang i livet som 

just den här kunskapen kan vara bra att ha. Mimmi berättar om en lärare som använde en 

planerad skolresa för att komma åt vissa moment i ett ämne och hur detta blev en slags ”aha!” 

upplevelse – det fanns en poäng i att kunna och förstå det här även utanför skolans väggar. 

Även Max beskriver att det var just när han förstod att det fanns ett riktigt syfte, inte bara 

relaterat till skolan, som han blev mer motiverad att ta itu med sådant han tyckte var svårt och 

som krävde ansträngning.  

”När jag fattade att det handlade om mig, inte om vad läraren tyckte eller tänkte så blev det 

intressant, jag insåg att det var viktigt för mig och mina framtida planer”. 

Mattias anser att prov kan vara ett sätt att få eleverna att bli medvetna om vad de kan och 

kanske framför allt vad de inte kan och att det faktiskt behövs för att man ska förstå vad man 

behöver utveckla. 

” Första gången vi gjorde ett nationellt prov i matte blev jag ganska chockad. Jag tyckte jag 

var typ bäst i klassen på matte men det var jag ju inte alls. Jag hade inte ens försökt att 
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förbereda mig eller läsa på. Det var då jag fattade att man kanske behöver göra det ibland i 

alla fall…” 

 Mats menar att han tror det hade varit bra för honom om någon helt enkelt sagt till honom att 

nu måste du ta tag i det här ämnet för det är viktigt för din framtid. Samtidigt inser han att det 

är nu, efteråt, som han tänker så, det är inte säkert att det verkligen hade fungerat när han gick 

i grundskolan.  

Det finns både positiva och negativa konsekvenser med fler prov och större fokus på betyg 

menar Måns, allt handlar om att hitta en balans och det är där läraren kommer in. Om läraren 

lyckas förmedla att det finns flera syften med ett prov eller test så kan man som elev bli 

motiverad. Det kan också handla om kultur i en klass eller på en skola menar han, att ha bra 

betyg kan ses som pluspoäng i en klass och som något som är töntigt i en annan. 

Tre av deltagarna beskriver att betyg var något som kändes väldigt abstrakt – vad skulle man 

egentligen med dem till mer än att komma in på en annan skola så småningom? Mats berättar 

att han så här i efterhand hade önskat att vuxna pratat mer om att kunskap i sig är viktigt i 

stort och kanske också förklarat varför.  

” Vi har ju typ skolplikt och då har skolan ett ansvar att inte låta det va upp till eleverna att 

inse.” 

Deltagarnas perspektiv och förmåga att se både för- och nackdelar leder fram till något 

mycket mer intressant än en ensidig och polariserade debatt och synsätt på utbildning och 

lärarens betydelse. 

4.3.4 Nyanserade tankegemenskaper 

Tankegemenskaperna kan tyckas stå långt ifrån varandra vad gäller hur man ser på skolans 

uppdrag och vad man lägger fokus på. I debatten har de kommit att framställas som olika 

ställningstaganden, svart eller vitt. Mina deltagare nyanserar debatten genom att låta de olika 

synsätten väva in i och berika varandra. I stället för den polariserade svart-vita bilden så målar 

de upp en bild där det ena inte behöver utesluta det andra. De tolkar exempelvis, så här i 

efterhand, en lärares fokus på att ge tydlig återkoppling i nuet som något som gjorde dem 

delaktiga och skapade en känsla av syfte och mening. Kommunikation kan handla såväl om 

att läraren ger återkoppling som att det skapas en bra relation. Genom att ha förväntningar på 

sina elever kan en duktig lärare få igång en process där eleven själv utvecklas – inte bara mot 
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högre betyg utan också som person. Markus beskrev en betydelsefull lärare som en spindel i 

ett intrikat nät som styrde en mängd olika trådar. Den liknelsen passar väl in även när mina 

deltagares refelektioner speglas mot den pågående debatten och dess tankegemenskaper – 

olika synsätt väver in i varandra och det är då som det blir riktigt intressant och utvecklande. 

De konstaterar att kraven på allt en lärare ska kunna är många och att de inte förstod hur 

omfattande arbetet som lärare är när de själva gick i skolan. Då var det en självklarhet att 

läraren skulle klara av att vara engagerande och seriös på samma gång och att de haft turen att 

stöta på lärare som kommit att betyda mycket. 

”Hen vägrade ge upp på sina elever och det gav mig viljan och stödet att fortsätta”. 

4.4 Sammanfattning av forskningsresultaten 

Genom att spegla deltagarnas tankar och idéer mot de olika rösterna i debatten och mot mina 

begrepp går det att se att lärarens uppdrag handlar om att vara en person som kan leda, som 

kan bygga relationer och förmedla kunskap, helst allt detta på samma gång och ha fokus både 

på kunskapsinhämtande i nuet som kunskapsinhämtande för livet. Min analys visar att såväl 

den starka rösten med fokus på mätbara kunskaper som rösten i bakgrunden som anlägger ett 

mer filosofiskt perspektiv på frågan om utbildning – har något att komma med enligt 

deltagarnas reflektioner. De komplicerar dessa rösters polariserade bild av lärarrollen och 

synen på utbildning och presenterar ett yrke som innebär många förmågor som kompletterar 

och väver in i varandra.  

Utöver de begrepp – Kunskapsförmedlaren, Ledaren och Relationsbyggaren – som jag menar 

att tidigare litteratur och forskning visar på som en slags konsensus av lärarens uppdrag ger 

analysen ytterligare två områden: vikten av att läraren är en naturlig fokuspunkt och att 

trygghet finns i undervisningssituationen. Mina deltagare beskriver lärare som använt tydliga 

strategier för att åstadkomma detta och därmed har en fungerande undervisningssituation 

uppstått. Att ta fasta på utvecklingsbara metoder istället för personliga egenskaper skapar en 

konstruktiv syn på lärares möjligheter att utvecklas inom sin profession. 

Resultaten av analysen kring betydelsefulla lärare och hur detta kan kopplas till förståelsen av 

lärararuppdraget – samt vilka implikationer det ger för en fördjupad diskussion kring såväl 

yrket som dess förutsättningar kommer jag nu att diskutera vidare.   
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5. Slutsatser, diskussion och fortsättning 
I detta avslutande kapitel ska jag försöka binda ihop alla de trådar som analysarbetet skapat 

med det som litteratur och tidigare forskning visat på. Analysen visar intressanta reflektioner 

kring betydelsen av läraryrket som stämmer väl överens med tidigare studier som gjorts på 

liknande teman. Det framgår att den polariserade debatt som pågår i Sverige och i andra delar 

av världen idag skulle vinna på att lyssna på varandras röster och inse att det finns poänger att 

hämta i var och en av de olika perspektiven.  

I min introduktion beskrev jag hur läraryrket förändrats över tid – hur det har gått från att vara 

ett högstatusyrke till att nu vara ett arbete som få söker sig till och som inte står högt i kurs. 

För hundra år sedan var det inte aktuellt att ifrågasätta lärarens auktoritet och kunnighet – 

idag måste en lärare vara beredd på kritik från många håll och samtidigt fungera som så 

mycket mer än bara undervisare. Vi har en situation där läraruppdraget är diffust vilket i sig 

kan vara en av orsakerna till att vi saknar lärare i Sverige och har svårt att konkretisera hur vi 

ska hitta lösningar. Vår syn på kunskap har förändrats – idag är inte målet att elever ska kunna 

rabbla saker utantill utan vi vill att eleverna ska utveckla ett eget kritiskt tänkande för att 

kunna fatta kloka beslut i vårt nutida samhälle. Vi vill att de ska utveckla förståelse för 

skeenden och fenomen för att bana väg mot framtiden. Vi behöver därför ha en nyanserad 

diskussion där vi tar hänsyn till allt det som en lärare har att förhålla sig till och där vi 

försöker skapa en förståelse kring hur förändringarna har påverkat läraruppdraget. 

Mitt arbete där deltagarnas reflektioner sammankopplas med litteratur och forskning kring 

vad läraren har för betydelse bidrar med några viktiga områden som behöver diskuteras 

vidare: 

Läraryrkets komplexitet 

Vi måste kunna föra en nyanserad debatt om lärarens uppdrag utifrån den komplexitet som 

yrket innebär – inte välja det ena eller det andra ensidiga perspektivet. Hur läraren är och 

framför allt vad hen gör är av avgörande betydelse för elever. Detta gäller såväl hur läraren 

förmedlar kunskap som hur hen hanterar sitt ledarskap och sin sociala roll som 

relationsbyggare. Läraren har betydelse såväl som yrkesutövare som människa. Det går inte 

att frikoppla det ena från det andra, att vara lärare innebär att utöva och hantera flera olika 

kompetenser och uppdrag på en och samma gång. 
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Lärare måste också förhålla sig till de olika tankegemenskaperna och försöka få dem att 

fungera tillsammans. De hänger på många sätt ihop och kompletterar varandra och kan kanske 

tillsammans utgöra grunden för att formulera hur lärarens uppdrag ser ut i vår samtid. Lärarna 

måste ses som en huvudaktör i att utveckla sitt eget yrke utifrån en kombination av olika 

synsätt på uppdraget. 

Lärarens ansvar och förutsättningar 

Min analys har visat att lärare kan spela en avgörande roll för ungdomars utveckling och vi 

behöver därför diskutera de förutsättningar som lärare har för att klara den uppgiften. En del 

av läraryrkets komplexa natur är att det är så stort och omfattar så många delar, vilket också 

gör att det blir diffust, gränslöst och svårtolkat. Vi behöver därför fundera på vad som är 

rimligt att kräva av lärare och skolan. 

En sammansatt lärarutbildning 

Det vi kallar tyst kunskap, lärarens praxis – behöver formuleras. Genom att konkretisera och 

formulera detta kan lärare få förutsättningar att upparbeta den inre säkerhet som yrket kräver. 

Vi behöver utveckla metoder för att säkerställa att en lärare får en bred kompetens i sin 

grundutbildning och via fortbildning kan vi möta samtidens, och kanske också framtidens, 

behov. 

I kapitlets fortsättning kommer jag att diskutera och problematisera kring dessa tre områden 

som var och en och tillsammans har stor betydelse för hur lärare, och omvärlden, kan se på 

läraruppdraget. 

5.1 Allt vävs samman – läraryrkets komplexitet 

Den polariserade debatten om skolan och läraren har skapat en förenklad bild av lärarens 

uppdrag och ställt viktiga områden mot varandra istället för att se dem som delar i ett stort nät 

av kunskap och kompetenser.  

Min analys visar att vi kan förstå läraryrket som en kombination av tre olika områden: att 

förmedla kunskap, att vara ledare och att bygga relationer. Dessa begrepp går tydligt att 

urskilja i den forskning som gjorts med liknande inriktning. Deltagarna pekar också mot två 

områden, fokus och trygghet, som kompletterar mina begrepp och som på flera sätt kan vara 

till nytta när vi försöker tydliggöra vad vi egentligen menar med lärarens ledaruppdrag och 

relationskompetens. Lärarens roll såväl i skolan som i samhället i stort är förändrad och vi 
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behöver formulera hur uppdraget faktiskt ser ut – vad en lärare behöver behärska – men också 

vad som är rimligt att kräva av en lärare och vilka förutsättningar som behövs. 

För att ytterligare komplicera bilden av lärarens  och skolans uppdrag skulle jag vilja påstå att 

den tvådelade figur jag använde i litteraturkapitlet (se figur 1) för att förenklat tydliggöra 

motsättningarna mellan debattens två sidor, skulle behöva slås ihop till en enda – det ger en 

sannare bild av det yrke som läraren bedriver och vidgar perspektivet på hur vi kan tänka om 

utbildning i stort 

Figur 2. Läraryrkets komplexitet och behovet av en bred syn på kunskap och utbildning 
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Min erfarenhet säger mig att ovanstående figur är något som många erfarna lärare känner igen 

sig i och kan instämma i att det handlar om att pendla mellan alla dessa förmågor. Att bryta ut 

ett enskilt område som särskilt väsentligt eller ignorera ett annat är inte något som fungerar i 

verkligheten – hur gärna vi än vill tro att vi kan hitta lösningar genom just ett sådant synsätt. 

Jag har flera gånger skrivit att jag upplever att det finns en konsensus kring lärarens uppdrag 

oavsett vilken grundsyn eller perspektiv de olika rösterna i mediabruset har. Det som vid 

första anblicken skiljer tankegemenskaperna åt och många gånger gör argumenten ensidiga 

och polariserande är att debatten framställer det som att det bara går att ha fokus på ett område 

och att övriga delar i lärarens uppdrag därmed blir oviktiga. När mina deltagare reflekterar 

över detta så går det inte att se den tydliga skiljelinjen som så ofta målas upp.  

Lärare behöver förhålla sig till såväl den typen av kunskap som är mätbar som till den som 

inte är det. De behöver ha en syn på utbildning som gör det möjligt att arbeta för och 

värdesätta såväl ren kunskapsinlärning som ger goda resultat på prov som för att eleven 

utvecklas till en kreativ person med förmåga att fatta egna kloka beslut i livet utanför skolan. 

Min analys tydliggör att vi behöver få få syn på och förstå vad det är som händer när god 

undervisning sker och mina deltagare beskriver att det till viss del handlar om vad läraren är 

och gör. 

5.1.2 Vad läraren är och gör  – samspel och tyst kunskap 

Om en lärare ska kunna fungera som en kunskapsförmedlare så måste de andra två områdena 

också finnas där – läraren måste ses som ledaren i klassrummet och det måste finnas ett 

fungerande socialt klimat. Det är då som lärarens egen ämneskunskap och förmåga att 

engagera sina elever i ett ämne fungerar som allra bäst. Denna slutsats är tydlig i mitt arbete 

och i flera andra studier som undersöker lärarens uppdrag och vad elever sätter värde på. I 

Sverige har mycket av det som handlar om lärares praxis kommit att ingå i det vi kallar tyst 

kunskap och det beskrivs av Nordenbo, et al. (2008) som manifesterad kompetens – det som 

faktiskt sker i klassrummet för att kunskapsförmedling och elevers lärande ska vara möjlig. 

Denna tysta kunskap behöver formuleras och tydliggöras – mina deltagare, och deltagare i 

andra studier, beskriver att det läraren är och gör får konkreta konsekvenser för såväl elevens 

möjlighet att ta till sig undervisningen som för hur eleven upplever att hen utvecklas i stort (se 

tabell 4). En så enkel sak som att läraren tittar sina elever i ögonen kunde vara det som 
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skapade förutsättningar för att eleven kände sig bekräftad och därmed vågade fråga och be om 

hjälp. Lärarens kunnighet och förmåga att få med sig sina elever var det som avgjorde hur 

intressant undervisningen kändes. Dessa reflektioner syns även i annan forskning (Ljungblad, 

2016; Strikwerda et al., 2008).  

När mina deltagare reflekterar över sina lärare och sin tid i skolan så upplever jag att de sätter 

ord på och konkretiserar vissa av de mer subtila och svårdefinierade områden som är 

betydelsefulla i lärarens uppdrag. För att formulera ett läraruppdrag för framtiden kan det 

därför finnas värdefulla områden att undersöka och slutsatser att dra för den pedagogiska 

forskningen och debatten.  

Det min analys visar är att vi behöver skapa en situation där lärarledd undervisning och 

elevens egen aktivitet hamnar i ett balanserat samspel. När man belyser hur det läraren gör för 

att skapa den balansen, genom att se på den tysta kunskapen ur ett metodiskt-didaktiskt 

perspektiv, kan vi få en fördjupad förståelse för hur den omsätts i praktiken och blir synlig. 

Det ger oss ledtrådar kring hur en lärare kan planera och hitta utvecklingsområden i sin egen 

undervisning. 

Denna tysta kunskap, där läraren naturligt är i fokus och genom det kan skapa såväl ett 

fungerande tryggt socialt klimat som en positiv kunskapsförmedling, kan framstå som 

självklarheter för erfarna lärare. För nyutbildade eller osäkra lärare är det inte alls lika 

självklart – särskilt inte om man har genomgått en utbildning som helt och hållet valt ett av 

tankegemenskapernas perspektiv. Att fokusera på vad läraren faktiskt gör för att komma åt 

denna balans i många delar av läraruppdraget skulle kunna bidra till att skapa en terminologi 

och en teoretisering av lärarens praxis. Läraryrket är inte en instrumentell förmåga – det krävs 

omdöme och intuition samt en beredskap för det oförutsägbara – men att som oerfaren lärare 

få konkreta råd kring hur man skapar ramar och tydlighet i sitt yrke kan bidra till att man 

utvecklar den självtillit och inre trygghet som krävs. Man måste få tid att reflektera över det 

man gör i klassrummet och vad det egentligen är man är ansvarig för.  

Vi behöver därför undersöka hur samspelet mellan elev och lärare ser ut i olika kontexter och 

hur de olika tankegemenskaperna kan bidra med olika perspektiv som kan vävas samman. 

Läraren utför sitt uppdrag mitt i den debatt som pågår vilket innebär att man måste hantera 

alla de polariserade åsikter om vad som är det ”rätta sättet” att bedriva yrket på. Undervisning 

sker inte i ett vakuum – vilket den evidensbaserade tankegemenskapen kritiserats för att ge 
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sken av (Svensson, 2013) – den är heller inte utopisk som den mer filosofiska röstens 

perspektiv kan tolkas som (Thavenius, 2012). Det som sker i klassrummen när god 

undervisning sker handlar i mångt och mycket om sammanhang och samspel mellan elever 

och lärare. 

5.1.3 Sammanhang och Samspel 

Vi kan se att mycket av det som sker i klassrummet har en tyst och omätbar karaktär. Trots 

det handlar debatten oftast om den kunskap som är synlig och mätbar vilket alla som arbetar i 

skolan vet är en allvarlig förenkling av det arbete som lärare utför. Mitt arbete visar att det 

finns en risk med att bara lägga vikten vid de mätbara kunskaperna på samma sätt som det är 

riskabelt att fokusera allt för mycket på omätbara skeenden.  

Vi behöver lyfta blicken och få syn på alla de lärare som klarar av att undervisa såväl i ett 

kort- som ett långsiktigt perspektiv, där mätbart och omätbart kompletterar varandra. Jag 

menar att vi förenklar debatten om vi inte kan se att bägge dessa tankegemenskaper har 

värdefulla poänger att komma med när vi talar om skola och utbildning – vi behöver fundera 

på hur vi kan få dem att berika varandra. Jag kommer nu att visa på några områden där vi 

verkligen skulle vinna på att se dem som komplement till varandra.  

Samspel i klassrummet 

Ett exempel på samspel mellan elever och lärare är hur läraren förhåller sig till eleverna i 

klassrummet under pågående undervisning – som en ledare eller som en guide. 

Det finns ingen motsättning i att läraren mycket väl kan vara såväl den självklara ledaren 

längst fram i klassrummet som föreläser och instruerar som den vägledande guiden som 

genom att fråga och ha dialog leder eleverna själva vidare – det framkommer tydligt när mina 

deltagare beskriver betydelsefulla lärare. Tankegemenskapernas till synes helt olika sätt att se 

på lärarens roll i undervisningen behöver inse detta. För den starka rösten där Hatties 

(2009/2014) och Håkansson & Sundbergs (2012) forskningsresultat beskrivits i 

litteraturkapitlet är läraren ofta beskriven som någon som tillhandahåller förutsättningar för 

elevens lärande medan röster som exempelvis Biesta (2004) och Linderoth (2016) framhåller 

att det är lärarledd undervisning som inverkar positivt på eleven. 

I Sverige har vi kunnat konstatera att ett alltför stort ansvar på eleverna själva att hantera sin 

kunskapsutveckling har lett till sjunkande resultat (Lozic, 2016b) och att för mycket 
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elevstyrda aktiviteter skapat otydlighet i skolans värld. Samtidigt kan vi inte gå tillbaka till en 

situation där läraren enbart bedriver katederundervisning på ett auktoritärt sätt – en auktoritär 

lärare skapar inte den trygghet som mina deltagare beskrev som väsentlig, det gör däremot 

den positiva ledaren i fokus. Just nu ser vi en trend att ett förändrat synsätt kring hur läraren 

ska bedriva sin undervisning är på väg. Linderoths bok Lärarens återkomst (2016) har fått 

stor uppmärksamhet och det märks en förändring i de diskussioner som pågår på pedagogiska 

forum och på sociala medier.  

De betydelsefulla lärarna vet och känner av vilka moment som kan göras av eleven själv och 

vilka som behöver vara styrda av läraren – att ha ett tydligt upplägg på sin lektionsstruktur där 

bägge dessa förhållningssätt finns från lärarens sida är för många erfarna lärare en självklarhet 

men vi behöver förtydliga det. Vi kan inte lägga ansvaret för kunskapsinhämtningen på 

eleverna själva, läraren behövs som kunskapsförmedlare, men min analys visar att vi måste 

låta eleverna processa den kunskap de inhämtat genom egen aktivitet. 

Ett annat samspel som hela tiden pågår mellan lärare och elever handlar om återkoppling – att 

eleven får reda på vad den behöver utveckla vidare i nuet och på lång sikt. Mina deltagare 

beskriver att återkoppling var ett sätt att få igång det egna tänkandet och ledde till att de kände 

större motivation. Positiv återkoppling handlar om att läraren utövar såväl 

kunskapsförmedling som ledarskap och relationsbyggande. 

Till skillnad mot Skolverkets uppfattning att återkoppling handlar om att skapa planer och 

dokument så fokuserar mina deltagare på återkoppling i nuet. De menar att detta var ett sätt 

att komma vidare och utveckla sin egen förmåga att lösa problem. Hattie, som lägger starkt 

fokus på återkoppling, skriver i Synligt lärande för lärare att snabb formativ bedömning är en 

kraftfull återkopplingsmetod och är ett sätt att få eleverna delaktiga i undervisningen (2012, s. 

172). Mina deltagare beskrev det som att återkoppling kring ett enskilt skolämne eller en 

uppgift mycket väl kunde vara ett sätt att se sammanhang och uppfatta undervisningen som 

meningsfull – man hamnade i samtal med läraren kring det arbete man gjort eller hur man 

hade tänkt samtidigt som man upplevde att man blev bekräftad som person. 

Mina deltagare lägger stor vikt vid upplevelsen av att vara delaktiga och och att det funnits 

utrymme och tid för dialog, men den omedelbara återkopplingen är svår att mäta, att utvärdera 

och följa upp – den är inte lätt att kontrollera eller föra statistik över – något som ju krävs för 
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konkret utvärdering och analys. Återkoppling och dialog tar också tid – något som det ofta 

råder brist på i lärarens vardag. 

Den direkta återkopplingen har hamnat i bakgrunden just på grund av sin omätbara natur och 

kanske för att den känns självklar –  den behöver komma upp på agendan och få plats, tid och 

utrymme. Min analys har visat att lärarens kommunikation med sina elever kan få positiva 

effekter såväl för det som sker här och nu som för det som eleven tar med sig ut i livet efter 

skolan. 

Samspel i ett kort och långt perspektiv 

Många elever befinner sig i skolans värld fler timmar i veckan än vad en vuxen person 

spenderar på sitt arbete (Skolinspektionen, 2010). Det innebär att det inte bara är det som 

undervisas som ämnen i klassrummet som påverkar eleverna utan också allt det som sker i 

interaktion och kommunikation under hela skoldagen – något som blir tydligt när mina 

deltagare samtalar om sina lärare och den betydelse de haft. De lärare som lyckats få 

undervisningen att kännas meningsfull i såväl ett kort som ett långt perspektiv – för 

undervisningen i klassrummet och för livet utanför skolan – är de som haft störst betydelse för 

mina deltagare.  

Undervisningen har då haft det som Biesta (2011) kallar för en sammanvävning av 

subjektifierande, socialiserande och kvalificerande inslag och läraren har lyckats kombinera 

dessa och samtidigt kunnat skilja på vad som är elevens skolprestationer och vem eleven själv 

är. Dessa områden skulle behöva formuleras till något som är användbart i skolans vardag så 

att vi kan utveckla arbetsmetoder  för vart och ett av dem. Så länge vi har en situation där vi 

bara förmår att vara tydliga kring ett av dem, kvalificering, så kommer de andra två att hamna 

i bakgrunden.  

Just nu är en stor del av Sveriges tankegemenskap överens om att det vi behöver är nyttiga 

och mätbara kunskaper som kan föra samhället vidare och se till att vi är konkurrenskraftiga – 

en diskurs som är mycket synlig framför allt i media och i politiken.  

Kvantitativa resultat har blivit hårdvaluta och diskussionen om kunskap reduceras 
till att bli en fråga om resultaten på de internationella mätningarna – hur vi klarar 
oss i tävlingen. Om man vill problematisera kunskapsbegreppet uppfattas man 
företräda flumskolan och alltså vara emot kunskapsskolan (Carlgren, 2010). 
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Att se på kunskap som något som måste kunna mätas för att vara värdefull skapar svårigheter 

– vi hamnar i en sits där vi glömmer bort eller underskattar många av de egenskaper som 

framtiden behöver. I många delar av ett samhälle är det just att vara kreativ, lojal, pålitlig och 

empatisk och andra omätbara förmågor som är av värde, självklarheter, men ändå något vi 

behöver formulera och fundera över.  

Att ta hänsyn till sammanhanget och samspelet innebär att lärare använder sig av sitt 

komplexa kunnande och skapar en undervisningsstuation som ger eleven utrymme att 

utveckla områden som innefattar både mätbar och omätbar kunskap i ett kort- och långsiktigt 

perspektiv. Elever lägger stor vikt vid att lärare intresserar sig såväl för deras utveckling i 

skolämnena som för att eleven mår bra och utvecklas på andra områden. De vill möta en 

vuxen människa och själva bli bekräftade som människor. När läraren lyckas med detta kan 

läraren framstå som en förebild som dels fungerar som ett rättesnöre i skolvardagen men som 

också kan ge eleven en värdefull självkänsla att ta med ut i livet – flera av mina deltagare 

beskriver lärare som lyckats med detta.  

Skolans demokratiska uppdrag handlar om att elever ska utveckla generositet och tolerans och 

förmåga att ta ett aktivt, demokratiskt ansvar i samhället (Lgr11, 2011). Det innebär att vi 

åtminstone till viss del måste ha kontrollpunkter för – mäta – hur eleven utvecklar sitt 

tänkande kring exempelvis demokratiska processer och rättssystemet. Att mäta hur en elev 

utvecklar sin förmåga till tolerans är mer besvärligt – men lärare kan, vilket min analys har 

visat, bjuda in elever till samtal och delaktighet som kan fånga upp signaler kring vad läraren 

behöver arbeta mer med eller vilka frågor som hen bör utmana elever med. Om vi menar 

allvar med att skolan ska bidra till att elever  utvecklar den frihet som Biesta (2011) talar om 

eller till den harmoniska utveckling som Skolverket (2011) beskriver så måste vi lita på, och 

skapa förutsättning för, att lärare har förmåga att undervisa även kring det omätbara– trots att 

vi inte kan föra statistik över det. 

Eftersom vi har så svårt att sätta ord på stora delar av läraruppdraget är det inte konstigt att det 

mätbara synsättet blir starkt – det kan vi ju åtminstone se konsekvenserna av och utveckla 

metoder för att förbättra.  

I den diskussion som präglas av ett mer filosofiskt perspektiv på skola och utbildning är ett av 

problemen alla de begrepp, fraser och uttryck som används och som ofta är möjliga att tolka 

på en mängd olika sätt. Här har detta perspektiv en utmaning – om man kunde reda ut vad det 
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egentligen innebär att ”fånga upp elever”, att ”se individen” och liknande så skulle  det vara 

möjligt att göra dessa kompetensområden lika synliga och viktiga som mätbara resultat på 

prov – något som skulle tillföra viktiga dimensioner till vår syn på kunskap. 

Att sätta in tankegemenskaperna i ett och samma sammanhang utifrån mitt forskningsprojekt 

och analys har visat att den svenska debatten skulle vinna på att vidga sitt perspektiv. Mycket 

av det som vid första anblicken ser ut att vara stora skillnader i tankegemenskapernas syn på 

hur läraren ska sköta sitt uppdrag nyanseras av mina deltagare. Det finns ingen motsättning i 

att fokusera på kunskaper som är mätbara i ett kort perspektiv och att utbildning ska ha ett 

större och mer komplicerat syfte i ett längre perspektiv. Det är när dessa två 

tankegemenskaper vävs samman som eleverna upplever begriplighet och sammanhang i 

undervisingen och får med sig kunskaper ut i livet, detta beskrivs tydligt av mina deltagare 

och framgår också i andra studier (Hellman & Waltersson, 2015 ;Nordenbo et al., 2008) 

5.1.4 Slutsats – Ett enda komplicerat och intrikat nät 

De betydelsefulla lärarna har förmåga att låta de olika perspektiven och hela yrkets 

komplexitet väva samman till ett enda stort fungerande nät av olika trådar. De skiftar mellan 

att ha fokus på det mätbara och det omätbara och mellan att vara kunskapsförmedlare, ledare 

och relationsbyggare – det är en naturlig del av yrket och går att urskilja i mitt arbete och den 

forskning som jag tagit del av. 

En betydelsefull lärare har förmågan att bedriva såväl lärarledd undervisning som att fungera 

som handledare när elever arbetar med att själva söka kunskap – på kort sikt för att klara ett 

bedömningsbart prov och för att eleven ska rustas med viktiga kunskaper för framtiden. 

Loughran (2010, 2012) beskriver att undervisning är en slags fostrande process som dels kan 

förstås genom tekniska färdigheter hos läraren men som också involverar så mycket mer än 

instrumentella förmågor – lärarens egen omdömesförmåga och erfarenhet är en stor del av 

detta.  

Dagens lärare ställs inför situationer och svårigheter som inte funnits tidigare, att titta bakåt 

och försöka återgå till något som vi redan prövat är därför dömt att misslyckas – något som 

jag menar att debatten, där tankegemenskaperna polariseras och förenklas, kan leda till. 
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Titta framåt och inte bakåt 

Debatten målar upp vissa likheter mellan fokus på det mätbara och den syn på kunskap och 

läraruppdraget som rådde under förra seklet. Skolans roll var då enbart att lära ut färdigheter, 

hur elever fungerande socialt eller utvecklades inom andra områden var inte aktuellt att 

bekymra sig över. Å andra sidan är det elevens lärande som är avgörande, inte lärarens 

undervisning, vilket på många sätt kan härledes till den tankestil som var väldigt stark under 

senare delen av 1900-talet. Då var det elevstyrda aktiviteter som skulle lösa skolans 

bekymmer och att eleven hade möjlighet att påverka och ha inflytande sågs som en väsentlig 

del i att styra mot målet. Den starka rösten framställs som en slags sammanblandning av dessa 

två tankestilar. 

Den andra tankegemenskapen målas upp som att man tar väldigt lätt på det som är skolans 

huvuduppdrag och sällan pratar om att det faktiskt handlar om att lära sig saker som man inte 

kunde förut. Ofta presenteras så filosofiska tankar att det blir svårt att se hur dessa skulle 

kunna omsättas till något som går att använda i skolvardagen. Man lägger större vikt vid att 

det är läraren som ska leda undervisningen samtidigt som vikten av goda relationer mellan 

lärare och elever är en av de viktigaste ”sanningarna” i denna tankegemenskap. Fokus på 

relationen mellan elever och lärare var stark under framför allt 80- och 90-talet, det var det 

som ansågs vara det avgörande för hur eleven kunde ta till sig undervisningen – här framställs 

alltså denna tankegemenskap som något som påminner om den anda som rådde då. Å andra 

sidan lägger denna röst fokus på lärarledd undervisning – något som helt dominerade 

skolvardagen innan 80-talet.  

Vi kan se att dessa tankegemenskaper presenteras som idéer som till vissa delar går att 

härleda till tankestilar som under olika delar av historen präglat vår syn på utbildning – även 

om dagens kontext skapar ett nytt sammanhang och nya frågeställningar. De framställs gärna 

som diametrala motsatser som ser ut att ha plockat en tanke var från den gamla auktoritära 

skolan med fokus enbart på kunskapsförmedling och varsin tanke från den tid då svensk skola 

handlade mycket om sociala relationer och ifrågasättande av läraren som auktoritet. 

Även om vi ”blandar om” dessa begrepp en smula så blir debatten och de ensidiga 

ställningstagandena omoderna, och framför allt delvis redan använda, tankestilar. Visst finns 

det skillnader mellan dem men samtidigt finns det beröringspunkter – Hattie (2009/2014) 

lägger stor vikt vid relationer och Biesta talar om kvalificerande kunskaper. Men, den svenska 
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debatten inom media och politik vill gärna göra det enkelt för sig genom att utmåla en svart-

vit bild vilket leder till kontraproduktiva motsättningar. 

Vi behöver inse att lärare idag behöver fungera mer som en spindel i ett intrikat nät med ett 

mycket bredare perspektiv och en mer sammansatt syn på utbildning än tidigare. Läraren 

arbetar hela tiden med det som Carlgren (2010) kallar yrkets ”två ben” – elevernas lärande 

och deras personliga utveckling – de två rösternas olika fokus. Det mina deltagare har 

beskrivit är lärare som har klarat av att ha en sund balans mellan dessa perspektiv. 

Elever idag behöver utrustas med gedigna kunskaper i alla skolämnen – vissa av dessa 

behöver vi mäta och kontrollera för att säkerställa att eleverna fått med sig det de ska. Utöver 

det behöver skolan se till att elever på ett helt annat sätt än tidigare lär sig vara kritiskt 

tänkande och utvecklar en egen kreativitet. Skolans demokratiska uppdrag har vuxit och växer 

ständigt i och med att globala frågor dyker upp i vår vardag. Mätbara och omätbara förmågor 

måste hamna i balans och värderas som olika betydelsefulla kompetenser. 

Allt detta kräver ett modernt och nutida sätt att se på lärarens uppdrag och att det finns tid och 

utrymme för läraren att blanda tankegemenskapernas olika perspektiv och kombinera 

kunskapsförmedling med ledarskap och relationsbyggande. Att formulera ett språk som 

verkligen beskriver allt det en lärare behöver som verktyg är en stor utmaning men samtidigt 

nödvändigt och är något som flera svenska forskare efterlyser (Ljungblad, 2016; Nilsson, 

2015). Vi behöver komma bort ifrån luddiga begrepp och svårdefinierade beskrivningar som 

förutsätter en särskild personlighet.  

En av anledningarna till att uppdraget är diffust är alla de olika åsikter och idéer som finns om 

hur läraren ska sköta sitt uppdrag, en annan är det faktum att arbetsbördan och ansvaret som 

lärare förväntas ta alltmer börjar likna ett omöjligt uppdrag. Detta vill jag belysa genom ett 

par exempel. 

5.2 Lärarens arbetsbörda och ansvar 

Ett av de bekymmer som vi ser i Sverige idag är att lärarna är på väg att drunkna i 

arbetsuppgifter och det ser inte ut som om den tendensen kommer att minska. I allt fler 

komplicerade sociala strukturer och sammanhang pekas skolan ut som en aktör som måste ta 

ett allt större ansvar. Det handlar om allt från små saker som att lära yngre barn säga ”tack” 

och ”förlåt” till komplicerade frågor om tonåringars nätvanor eller mångfacetterade frågor om 
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miljö, integration och demokrati. I den litteratur och de studier som jag använt i mitt arbete, 

kompletterat med alla de debatter som pågår i media, så är det tydligt att lärarens uppdrag 

idag är oerhört mycket större än tidigare. 

En fråga blir hur mycket ansvar för barn och ungdomars utveckling som läraren ska och kan 

ta. Vi riskerar att skapa en övertro på vad skolan kan bidra med vad gäller att fungera som 

förebilder och uppfostrare. Ett problem som det mer filosofiska perspektivet på utbildning har 

är det kan sägas handla om föräldraskap, vuxenvärlden och samhällets ansvar gentemot unga 

människor i stort. Att läraren på många sätt fungerar som en slags ”sluss” mellan hemmet och 

omvärlden på det sätt som Arendt (1954) beskriver är fortfarande, och kanske i vår tid ännu 

mer, sant då pedagoger blir de vuxna som många barn ser mer av än sina föräldrar.  Men att 

lägga ett allt för stort vuxenansvar på lärare, att till och med mena att läraren ska relatera till 

sina relationer till elever som något som har med kärlek att göra (Aspelin, 2007), är det 

rimligt? Kanske finns det risker med att göra läraruppdraget till något så stort och avgörande.  

Mitt arbete visar att lärare kan komma att fungera som förebilder och ha stor betydelse för val 

som elever gör efter skolan och finnas kvar som positiva minnesbilder av vuxna. Samtidigt 

reflekterar de unga män och kvinnor som deltagit kring att det på många sätt är orimligt att 

begära att en lärare ska lyckas leva upp till dessa högt ställda förväntningar. Mina deltagare 

har lagt stor vikt vid att läraren skapar trygghet och ett bra socialt klimat men de är tydliga 

med att förhållandet mellan lärare-elev är en slags relation som är speciell för skolans värld. 

Tillit och trygghet är det som de menar ska prägla den relationen, att vara ”vän” med sina 

lärare var inte något som de tog upp, inte heller att läraren ska fungera som förälder eller 

uppfostrare. Deras funderingar liknar det som tidigare studier kommit fram till (Nordenbo et 

al., 2008; Strikwerda-Brown et.al, 2008). 

Att lärarens uppdrag blir allt större gör att det också blir mer diffust. Vi har svårigheter med 

att se var gränsen går. Till vissa delar kan det bero på att vi saknar en samsyn och ett 

fungerande språk kring vad det egentligen är en lärare ska fokusera på och vi har heller inte 

gett lärarna de förutsättningar som krävs. Vi vet att många lärare söker sig bort från yrket 

(Jelmini, 2014) och att det i många fall handlar om att man upplever att man fråntagits 

möjligheten att sköta sitt jobb – att undervisa. 
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Jag vill ge ett par exempel på arbetsuppgifter för lärare som tar mycket tid och kraft från 

undervisningen och efter det problematisera över vad den nuvarande situatonen för lärare kan 

leda till. 

Läraren som dokumentatör och konfliktlösare 

I tidigare kapitel har jag beskrivit hur skolors och lärares skyldigheter att dokumentera har 

ökat och kommit att bli en stor del av uppdraget – något som stundtals skapat en så intensiv 

debatt att man ändrat lagstiftningen kring den delen av dokumentationskraven som handlar 

om individuella utvecklingsplaner. Trots lagändringen finns stora krav på att dokumentera 

elevernas arbete och den egna undervisningen kvar. Syftet med att dokumentera sitt eget och 

elevens arbete är att det ska vara möjligt att utvärdera och att kommunicera undervisningens 

mål och syfte (Skolverket, 2017). Varje år ska skolor utvärdera läsåret utifrån styrdokumenten 

och sammanställa detta i ett dokumenterat kvalitetsarbete där resultat och åtgärder utvärderas 

och analyseras för att kunna vidta förändringar till nästa läsår. 

Stor vikt läggs också vid det som kallas värdegrundsfrågor och skolan är skyldig att se till att 

detta fungerar i skolvardagen – ingen elev ska utsättas för kränkningar eller trakasserier (SFS 

2010:800). I den svenska läroplanen Lgr11 (Skolverket, 2011) beskrivs hur skolan och lärare 

utöver kunskapsuppdraget också har ett stort ansvar för elevernas sociala utveckling och i att 

uppfostra eleverna till demokratiska medborgare. Planer ska upprättas och det finns en tydlig 

lagstiftning kring hur skolan ska agera om något inte fungerar, även sådant som sker på 

elevernas fritid kan bli skolans och lärarens skyldighet att utreda och dokumentera och ”göra 

något åt situationen”. Skolan och lärarna är skyldiga att få exempelvis mobbing att upphöra 

och ”göra allt de kan” samt vidta åtgärder för att säkerställa att det inte sker i framtiden (BEO, 

2016). Läraren är också skyldig att ingripa om elever uppträder stökigt eller bråkar med 

varandra men riskerar då samtidigt att själv bli anmäld för att ha kränkt elever. 

Trots att skolor och lärare lägger mycket tid och kraft på dessa två områden, dokumentation 

och konfliktlösning, så konstaterar vi att anmälningarna till Skolinspektionen ökar 

(Skolinspektionen, 2016a). Det handlar om otillräckliga stödåtgärder, elever som utsatts för 

kränkande behandling eller lärares bristande skicklighet– varje gång en anmälan sker ska den 

anmälda skolan redogöra för sitt agerande och kunna visa upp adekvat dokumentation. 

Frågan är väl vad vi tror att all den här dokumentationen ska ha för syfte annat än att 

kontrollera att skolorna följer styrdokumenten. Än så länge har den inte gett de positiva 
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resultat som vi hade önskat. Vi ser ingen större förbättring kring elevernas resultat, vi ser 

ingen positiv utveckling vad gäller elevers upplevelse av trygghet i skolan. På nätet 

förekommer mobbing som skolorna och lärarna inte har någon möjlighet att vare sig upptäcka 

eller utreda. 

Verkligheten ser inte alltid ut som man skulle önska och även om pappersdokument behövs 

och kan vara användbara så är det kanske viktigare att värdegrundsfrågor omsätts till praktisk 

handling av kompetenta lärare. Detta är något som tar tid – vilket vi behöver skapa 

förutsättningar för i skolans vardag. Att lärarens uppdrag också måste ta slut någonstans och 

inte kan vara gränslöst är viktigt att diskutera vidare. 

5.2.2 Konsekvenser av ett diffust och gränslöst uppdrag 

Min analys visar att vad och hur läraren gör och är i klassrummet skapar vissa förutsättningar 

som på olika sätt påverkar eleven på såväl kort som lång sikt. Ett exempel på det är till 

exempel att när läraren har en tydlig struktur så skapas en trygghet i klassrummet. Tryggheten 

skapar en bra stämning och gör att läraren kan fungera som kunskapsförmedlare och eleverna 

vågar ställa frågor och delta – därmed känner de sig delaktiga och utvecklas såväl 

kunskapsmässigt som personligt.  

För att allt detta ska fungera så krävs det att läraren själv känner sig motiverad till sitt arbete 

och ges de organisatoriska och strukturella förutsättningar som krävs – att arbetsbördan är 

rimlig, att organisationen fungerar och att det finns en tillit till lärarens kompetens. 

Men vad händer då om detta inte fungerar? Läraren lyckas inte skapa struktur och trygghet 

och framstår i och med det inte som en självklar ledare vilket då borde leda till att eleverna 

känner sig osäkra – de vågar inte fråga och känner därför ingen egen motivation – de lär sig 

inget och ingen utveckling sker. 

Låt oss anta att vi har 28 elever i klassrummet, en ganska vanlig siffra i Sverige. Av dem är, 

enligt PISA (Jönsson, 2014), ungefär fyra stycken av åsikten att det är bortkastad tid att vara i 

skolan och flera har ett annat modersmål än svenska. Några av dem har också 

inlärningssvårigheter som dyslexi eller neuropsykiatriska funktionshinder (Skolverket, 2015), 

ett par har hög frånvaro och någon är deprimerad.  

Läraren har en minst fyra år lång utbildning men är ändå ifrågasatt av flera vårdnadshavare i 

klassen. Hur läraren ska utöva sitt ledarskap och bygga relationer har inte riktigt framkommit 
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i utbildningen, ämnesdidaktik är heller inte något som varit prioriterat. En nyutexaminerad 

lärare saknar kanske därmed vissa viktiga redskap i sin verktygslåda, den med längre 

yrkeserfarenheter har förhoppningsvis skaffat sig verktygen genom sitt praktiserande. Utöver 

att planera och genomföra undervisning ska läraren dokumentera elevernas utveckling och 

skriva pedagogiska planeringar och skriftliga omdömen, för lärare på stora skolor kan det 

handla om upp till 500 dokument per år (Svensson, 2016) och ha formativa utvecklingssamtal 

med elever och vårdnadshavare och mycket annat som att rätta uppgifter och prov. I media 

målas lärare ut som orsaken till den svenska skolans sjunkande resultat vilket innebär att 

läraren har en låg status i samhället (Carlgren, 2010).  

Lärarens sammantagna situation gör att det är mycket lätt att förstå att man kanske funderar 

på att söka sig ett annat yrke. 

Utifrån den komplexitet som finns i lärarens yrke, kombinerat med alla de krav vi ställer så 

menar jag  att vi inte gett lärarna en rimlig chans att klara sitt uppdrag. Vi behöver undersöka 

närmare vad det är vi behöver förändra såväl i skolans struktur och vardag som i den 

utbildning och fortbildning som lärare erbjuds. 

5.3 Behov av förändringar i lärarutbildning och skolans struktur? 

Om vi kan komma överens om att läraryrket är mångfacetterat och krävande på så väldigt 

många plan så borde vi också se till att utbildningen för lärare motsvarar detta och att man har 

arbetsmiljömässiga förutsättningar att utföra sitt uppdrag på den enskilda skolan.  

Analysen av mina deltagares reflektioner kring betydelsefulla lärare visar att det finns 

implikationer på områden som behöver vara tydliga i en lärares utbildning – områden som är 

av stor vikt och detta är väl överensstämmande med andra studier (bl.a. Håkansson & 

Sundberg, 2012; Nordenbo et al., 2008). 

• Läraren behöver ha gedigna kunskaper i sitt ämne och i didaktik för att kunna engarara 

sina elever och hitta vägar att förmedla kunskapen till eleverna.  

• Läraren behöver utveckla strategier för att framstå som en självklar ledare i fokus 

samtidigt som hen har förmåga att bemöta sina elever och ha fungerande relationer 

utifrån ett trygghetsskapande vuxenansvar. 
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För att läraren ska kunna få alla dessa komplexa områden att vävas samman och bilda ett 

slags nät där eleverna utvecklas i såväl de enskilda ämnena som socialt och individuellt måste 

vi utbilda moderna lärare på ett modernt sätt. 

5.3.1 Vikten av en fungerande lärarutbildning 

Den rådande lärarbristen i Sverige är ett stort problem för framtiden och det blir allt mer akut 

att vi hittar vägar att göra utbildningen attraktiv och intressant men också att den svarar mot 

den verklighet som läraren kommer att möta – nya lärare ska känna sig väl rustade att klara 

sitt komplicerade och komplexa uppdrag. 

Att välja ett ensidigt sätt att se på utbildning och lärarens uppdrag gör det svårt att utveckla 

lärarutbildningar till något som motsvarar yrkets komplexa natur. Vi riskerar att undervärdera 

vikten av att skolans uppdrag är brett och syftar till en mängd olika saker. Lärare och 

lärarstudenter behöver tid för att tillsammans kunna reflektera över sin egen undervisning och 

all den mellanmänskliga interaktion som sker i klassrummen och över hur man bäst skapar en 

undervisningssituation som känns meningsfull på såväl kort som lång sikt.  

Lärarutbildningarna i Sverige har förändrats de senaste åren och det pågår många spännande 

projekt där man arbetar med att få utbildningen att svara mer mot verkligheten – något som är 

av största vikt då många studenter blir överrumplade i mötet med skolvardagen och väljer att 

hoppa av sin utbildning (Gardesten, 2016). Jag har tidigare berättat att det krävs väldigt lite 

för att bli antagen på lärarprogrammet (Jelmini, 2014, 21 april) och att det skapar problem – 

lärarstudenterna har helt enkelt inte tillräckliga kunskaper för att klara utbildningen – en fråga 

som behöver belysas men som inte min uppsats ger utrymme för.  

Mitt arbete visar att lärarens praxis – det som läraren faktiskt och konkret gör – är av stor 

betydelse för hur eleverna tar emot undervisningen och om den får ett syfte för dem. Vi 

behöver alltså formulera denna praxis, denna tysta kunskap eller manifesterad kompetens.  

Vikten av ett fungerande språk 

På ett helt annat sätt än för tidigare generationers lärare så står vi idag inför en otydlighet 

kring vad lärarens uppdrag egentligen innebär och hur vi vill att dagens lärarutbildning ska se 

ut och syfta till. Vi svänger oss med luddiga termer som ”att främja elevens utveckling”, 

”jobba med värdegrund” och ”bekräfta eleven” men saknar ett språk som konkretiserar vad 

det innebär och hur läraren kan utveckla dessa förmågor. Detta blir ett problem när vi ska 
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försöka förtydliga vad det är vi egentligen anser att skolan har för uppdrag i vårt nutida 

samhälle.  

När jag diskuterar kring vad lärarutbildningen behöver innehålla vill jag därför också peka på 

vikten av att utveckla terminologin och teoretisering när vi talar om omätbara förmågor och 

värdeladdade ord – något som jag menar kan ge oss ledtrådar kring hur vi kan utveckla och 

fortbilda i dessa mer svårdefinierade områden av lärarens uppdrag. För att komma åt hur det 

positiva ledarskapet och fungerande elev-lärarrelationer ser ut behöver vi skaffa oss ett språk 

om det. Det som kallas för tyst kunskap behöver börja synas och höras och förvandlas till 

något som går att teoretisera över och framför allt refelektera över i ett lärarlag och på 

lärarutbildningar. 

Förklaringen till att denna otydlighet uppstått ligger till viss del i den polarisering som olika 

tankegemenskaper bidrar till och att debatten ofta präglas av att man förenklar idéerna eller 

gör dem till ensidiga motsättningar. Mycket av språkbruket kring lärarens uppdrag har 

kommit att handla om personliga egenskaper som vissa har och andra inte – vi behöver 

komma till en diskussion om hur dessa mer subtila områden i lärarens yrkesutövning kan 

synliggöras och utvecklas. 

Vikten av ämneskunskaper och engagemang 

Lärare behöver ha en slags verktygslåda för att komma till den punkt där eleven vill ta emot 

kunskapen. Mina deltagare trycker på vikten av goda ämneskunskaper och att kunna förmedla 

dem på olika, varierade, sätt så att man som elev verkligen upplever att man förstår – något 

som andra studier också kommit fram till och som verkar vara av betydelse oavsett elevens 

ålder (bl.a. Bakx et.al, 2015; Hellman & Waltersson, 2015). Jag har tidigare berättat att 

Shulman (1986) redan på 80-talet myntade begreppet Pedagogical content knowledge (PCK) 

som handlar om just detta – att inte bara ha kunskaper i sitt ämne utan också om hur man bäst 

lär ut det. Carlgren (2015) beskriver att didaktik handlar om att någon ska få någon annan att 

lära sig något – och att detta inte går att tvinga fram – individen måste själv vilja utveckla den 

eftersträvade kunskapen.  

Mina deltagare beskriver vikten av att läraren motiverar eleverna genom sitt eget engagemang 

för ämnet– en engagerad och kunnig lärare kan få med sig även de elever som tycker ämnet är 

trist eller svårt. Men att enbart vara engagerad räcker naturligtvis inte.  
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Ämnesdidaktik ingår i lärarutbildning i Sverige idag, men mitt arbete och andra studier 

indikerar att vi behöver se till att man lägger större vikt vid den och att den vävs ihop med 

verkligheten – den del av lärarutbildningen som handlar om arbetsplatsförlagd praktik. Det 

skulle innebära att sätta in ämnesdidaktiken i ett pedagogiskt sammanhang och ge 

lärarstudenter möjligheter att såväl reflektera över som diskutera problemställningar som 

dyker upp i klassrummet. Den pedagogik som bedrivs av de som utbildar lärare blir central då 

den ju kan ses som en modell för vilken pedagogik som skolorna kommer att använda – det är 

ju på lärarutbildningen som man ska lära sig hur pedagogiskt arbete bör bedrivas (Linderoth, 

2016). Vikten av att lärarutbildningarna har en hög kvalitet och inte ensidigt väljer en 

tankegemenskap blir därmed en avgörande fråga. 

Om lärarna på en enskild skola eller lärarstudenter tillsammans får möjligheter att reflektera 

över situationer i klassrummet kommer vi åt det som kallas kollegialt lärande (Ljungblad, 

2016) vilket kan vara ett sätt att tillsammans utveckla strategier och kunskap kring hur ett 

ämne bäst presenteras och genomförs i klassrummet. Om ett lärarlag har en gemensam 

samsyn kring vad som ska gälla när det kommer till undervisningssituationen och bemötande 

kan man stötta och hjälpa varandra. Det blir även en trygghet för elever om riktlinjer och 

ramar är de samma oavsett vilken lärare som ansvarar för en enskild lektion.  

Vikten av läraren som ledare och fokus 

Lärarens förmåga som ledare är en grundförutsättning för att lyckas med resten av uppdraget. 

Detta är något som mina deltagare trycker starkt på och detta stöds bland annat av den 

svenska undersökningen Utmärkt Undervisning där lärarens ledarskap poängteras (Håkansson 

& Sundberg, 2012). 

Vi kan inte ha som utgångspunkt att alla lärare ska genomgå en personlighetsförändring och 

utvecklas till självklara positiva auktoriteter och vi kan inte ha som antagningskrav på 

lärarutbildningar att enbart de med självklara ledaregenskaper, vad nu det är, blir antagna – 

men vi borde kunna hitta sätt att stötta de lärare som inte per automatik kliver in i ledarrollen. 

Det finns strategier och knep, det finns metoder och fortbildning som exempelvis retorik, 

berättarteknik och ledarstrategier för att vara just det som mina deltagare beskriver som att 

vara fokuspunkt och behålla elevernas uppmärksamhet. Min erfarenhet säger mig att det finns 

många lärare som inte kan eller vill identifiera sig som auktoriteter utan hellre vill se på sitt 

uppdrag som att det handlar om att utveckla förmåga att behålla elevernas koncentration. 
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Idag finns särskilda kurser i ledarskap, sociala relationer och retorik på vissa lärosäten i 

Sverige för lärarstudenter. Ofta är det korta kurser på få poäng och inte en självklarhet för 

exempelvis ämneslärarutbildningen för högstadiet, många gånger är det vidareutbildning 

istället för baskunskaper (Stockholms Universitet, www.su.se). I grundlärarprogrammet ingår 

dessa moment som en del av de utbildningsvetenskapliga kärnämnena och integreras ofta med 

andra ämnen eller områden vilket leder till att det blir otydligt att de faktiskt har ett eget värde 

och behövs. Det kan se olika ut beroende på vilket lärosäte man valt – det finns inte en 

nationell tydlighet kring att kunskap om och förmåga att leda är en viktig del av lärarens 

vardag och kunskapsuppdrag. Yrkets komplexitet kräver att läraren som ledare har en mängd 

strategier och förmåga att identifiera den bästa handlingen i varje situation (Samuelsson & 

Colnerud, 2015).  

Mitt forskningsprojekt visar att dessa förmågor behövs och på samma sätt som med 

ämnesdidaktik behöver också denna del av lärarutbildningen formuleras och vara knuten till 

verkligheten – hur det fungerar i skolvardagen.  

Vikten av relationer och trygghet 

Relationen mellan elev och lärare är något som beskrivs som mycket väsentligt för att få 

undervisningssituationen att fungera. Relationen är inte lätt att beskriva – mina deltagare 

uttrycker att det är en speciell slags relation som kan ha stor betydelse, en relation som 

förändras i och med ålder och som är personlig men inte privat. I alla de studier och 

forskningsresultat som jag fokuserat på i mitt arbete är man överens om att detta är ett viktig 

område för lärare att kunna hantera. 

Att utbilda lärarstudenter i att ha fungerande relationer med hundratals elever låter som en 

omöjlighet. För lärare och lärarstudenter kan frågan kring hur man ska arbeta med relationer 

vara komplicerad – för vissa är det enkelt, för andra svårare. Forskning visar att det går att 

närma sig denna fråga genom reflekterande samtal kring de dilemman som uppstår i mötet 

mellan lärare och eleven– vilket återigen är något som kräver utrymme och tid (Samuelsson & 

Colnerud, 2015). 

Att lära sig mer om gruppdynamik och att väva ihop praktik och teori kan vara ett sätt att 

utveckla dessa områden. Strategier till lärarstudenter kring exempelvis hur man skapar 

tydlighet och struktur kring vad som förväntas och vad som gäller och kring hur man kan 

återkoppla på ett positivt sätt borde gå att ta fram.  
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I en regelbundet återkommande reflektionsgrupp kan blivande lärare träna på att 
beskriva och reflektera över det som händer i mötet med vetenskapligt 
välgrundade teorier och med eleverna under praktikperioderna. De konkreta 
berättelserna ger möjlighet att fundera över egna och andras reaktioner, över vad 
som är en lärares uppgift och yrkesansvar och vad som inte är det. 
Gruppdeltagarnas olika erfarenheter kan ge en svalkande distans till en viss 
händelse och teorierna kastar ofta ett förklarande ljus även över komplicerade 
sammanhang och situationer (Normell, 2016). 

Att vara den som tar ett vuxenansvar och inse att relationen mellan elev och lärare handlar 

mycket om att skapa trygghet, ramar och sätta upp gränser – kanske inte så mycket om 

vänskap – är något mina deltagare och andra studier visar på. Även här behöver vi utveckla 

begrepp kring vad det är vi menar för att kunna utbilda blivande lärare i detta.  

Att som i flera andra länder använda lämplighetstester eller mer handledning under praktik 

kan också vara ett sätt att komma åt vad det är vi menar med att skapa relationer med elever. 

Lärare behöver få diskutera kring hur positiva lärar-elevrelationer kan se ut och fungerar och 

skapa ett gemensamt förhållningssätt. Genom att utveckla och använda metodiska grepp som 

visat sig fungera i skolans vardag ger vi blivande lärarstudenter möjligheter att säkerställa, 

eller att på sikt skaffa sig, en egen inre förmåga som bygger på erfarenhet och omdöme – 

lärarens egen praxis. 

Jag har beskrivit hur läraryrkets komplexitet och den mängd ansvar som ligger på lärare 

innebär att vi måste ha en lärarutbildning som svarar mot verkligheten. Men ingen utbildning 

i världen fungerar i en struktur eller organisation som inte erkänner att det kan finnas problem 

i den verkliga skolvardag som man har skapat. Vi behöver undersöka lärarens förutsättningar 

att utöva sitt yrke och använda sin utbildning i den struktur som finns i svensk skola idag. 

5.3.2 Behov av förändrade förutsättningar i skolans struktur?  

Vi har nu konstaterat att alla de områden som ingår i lärarens vardag på många sätt liknar ett 

omöjligt uppdrag där chansen att lyckas på alla områden inte är så stor.  

Det skulle troligen ge läraren större förutsättningar att lyckas om det bara var 15-20 elever i 

klassrummet och om läraren var sedd som en självklar auktoritet inom sitt kunskapsområde. 

Att ha genomgått en attraktiv utbildning på hög nivå skulle även det ge läraren större chans att 

lyckas. Att skola och utbildning sågs som prioriterat område av såväl politiken som 

människor i allmänhet – och faktiskt fick de resurser man behöver – vore också en bra idé. 
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Trots att de flesta säkert rent spontant skulle hålla med om detta så menar svenska 

myndigheter att klasstorlekar, ekonomiska resurser och andra strukturella faktorer har 

väsentligt mindre påverkan än vad de flesta tror (SKL, 2011, 2014). Här kan man ställa sig 

frågan om vi ser det som Arendt (1954) beskrev som ett tydligt tecken på kris, nämligen 

bristen på sunt förnuft.  

Enligt svenska styrdokument och aktuell forskning så ska läraren ta hänsyn till varje enskild 

elevs behov och veta var hen befinner sig i sin kunskapsutveckling, ge återkoppling och 

säkerställa att eleven förstått såväl kunskapskraven som syftet med undervisningen. Utöver 

det ska läraren visa att hen bryr sig om eleven och intresserar sig för vem eleven är –  inte 

bara för vad som presteras i skolan. Om vi verkligen menar detta så måste vi också våga 

ifrågasätta om detta går att förverkliga i det utbildningssystem och i den skolstruktur som vi 

har idag. Mina deltagare talar bland annat om vikten av tid – att få tid på sig att förstå och 

komma vidare i sin egen takt. För att läraren ska kunna ge denna tid till sina elever och själv 

ha tid att reflektera över sitt uppdrag måste klasstorlekar och lärarens arbetsuppgifter vara 

rimliga.  

Flera satsningar har gjorts och görs ständigt för att komma till rätta med problemen i svenska 

skolan. Skolverket har till exempel gjort det möjligt för skolor att söka bidrag för att göra 

förstärkningar personalmässigt på fritidshemmen och på lågstadiet – detta för att lärarna ska 

få mer tid att ägna sig åt sin undervisning i skolans alla ämnen (Skolverket, 2015). Skolverket 

konstaterar själva att strukturella orsaker påverkat skolan negativt. Man tar då fasta på 

segregation, decentralisering, differentiering och individualisering men också att den 

lärarledda undervisningen inte är en självklarhet. ”Eleverna har fått ägna allt mer tid åt 

individuella arbetsformer medan lärarna har fått ägna mer tid åt administration, information 

och instruktioner” (Lozic, 2016b). Man konstaterar att eleverna fått ta ett allt för stort eget 

ansvar för sin undervisning vilket fått negativa konsekvenser. 

Vi behöver undersöka hur vi kan skapa en hanterbar arbetssituation för lärare med tid och 

fokus på sina elever och sin undervisning. I litteratur och forskning kommer man fram till att 

läraren som en tydlig kunskapsförmedlare – ledare – relationsbyggare är det som vi behöver 

formulera tydligare i lärarens uppdrag. När skolor och lärare hålls ansvariga för allt som 

händer kring elever, både under och efter skoltid, så utarmas inte bara orken hos lärarna utan 
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också respekten för det yrke som de försöker utöva – lärare blir till problemlösare som ska 

hantera frågor som kanske egentligen hör hemma någon annanstans. 

Kanske behövs en ny yrkesgrupp i skolan som inte undervisar utan som istället fungerar som 

”extra vuxna” runt eleverna – eller sköter den dokumentation som krävs. Detta skulle 

naturligtvis kräva ökade ekonomiska resurser, men så länge exempelvis SKL menar att 

resurser inte har någon större påverkan – och därför inte behöver utökas – så är det svårt för 

många skolor att genomföra personalförstärkningar som inte är absolut nödvändiga.  

En bidragande orsak till den oro och turbulens som skapats i svensk skola är också alla de 

förändringar som gjorts under ganska kort tid. Jag beskrev i litteraturkapitlet hur myndigheter 

ena året beslutade om arbetskrävande dokumentation kring elever för att bara ett par år senare 

slopa detta krav. Det är bara ett exempel på alla de kostsamma och resurskrävande beslut om 

förändringar – som senare tagits tillbaka eller ändrats om ytterligare – som skolor och lärare 

har fått förhålla sig till det senaste decceniet. I skrivande stund, våren 2017, kommer signaler 

om att skolan kommer att behöva förhålla sig till en nationell strategi för arbetet med IT i 

skolan – återigen något som kommer att kräva dokumentation, planer och policy för att inte 

som skola riskera att bli anmäld till Skolinspektionen. 

Svensk skola behöver arbetsro. Alla de svårigheter som vi står inför vad gäller bristen på 

lärare, sjunkande resultat och problem med motivation, studiero och ordning i skolan blir inte 

lättare att lösa om lärare och skolledning också hela tiden måste förhålla sig till nya riktlinjer, 

nya och fler arbetsuppgifter och snabba ogenomtänkta ”lösningar”. 

Det återstår nu att fördjupa och nyansera debatten så att vi kan hitta lösningar på den svenska 

skolkrisen. Genom att erkänna och förstå läraryrkets komplexietet och att en betydelsefull 

lärare spelar stor roll för elever behöver vi tydliggöra läraruppdraget och ge lärarna rimliga 

förutsättningar  och god utbildning att utöva det. 

Det jag har kommit fram till i mitt arbete är inte på något sätt revolutionerande eller kanske 

ens förvånande – vissa områden har jag lyckats belysa och problematisera– andra inte. 
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5.4 Uppsatsens begränsningar och fortsatta frågor 

Detta är en mindre kvalitativ studie som har gett fördjupade perspektiv på lärarens uppdrag 

men som naturligtvis inte kan ge ett generellt svar på frågan om hur vi ska beskriva läraryrket 

för framtiden. Det mitt arbete har bidragit med är framförallt en bild av läraryrkets 

komplexitet och vikten av att den tysta kunskapen formuleras i skolvardagen och i 

lärarutbildningar.  

Jag har valt att beskriva läraryrket som en kombination av tre olika områden – detta för att 

göra det möjligt att få på syn på hur elever beskriver betydelsfulla kompetenser hos lärare och 

hur dessa förmågor väver samman och påverkar undervisningssituationen. För att göra det 

möjligt att beskriva situationen idag har jag låtit tongivande tankegemenskaper stå emot 

varandra – det är naturligtvis att förenkla det hela men samtidigt just vad som sker i den 

svenska debatten. Detta tillvägagångssätt har gjort det möjligt att undersöka dem som olika 

fenomen med olika syn på vad utbildning ska syfta till och vad lärarens uppdrag egentligen är. 

När jag belyser mina framtagna begrepp i skenet av vad dessa tankestilar lägger vikt vid och 

vad analysen av texter och gruppsamtal visar så utkristalliserar sig en mångfacetterad bild av 

läraryrket. 

I min uppsats har jag valt att vända mig till unga människor och bett dem titta tillbaka på sin 

skoltid för att få tag på betydelsefulla minnen av lärare. Det innebär att jag begränsat min 

undersökning till att handla om deras upplevelser av något som ligger ett par år tillbaka i 

tiden.  Det hade självklart varit intressant att även undersöka hur elever som går i skolan just 

nu tänker kring lärarens uppdrag. Att binda samman mina deltagares röster med lärares tankar 

och reflektioner hade kunnat ge ytterligare fördjupning av läraryrkets komplexitet och är 

något som  skulle vara intressant att undersöka i ett större arbete.  

Under arbetet med mitt forskningsprojekt har det också dykt upp frågor som skulle behöva 

undersökas närmare. 

5.4.1 Framtida frågor 

Mycket av det som mina deltagare diskuterar i texter och gruppsamtal överensstämmer väl 

med vad elever i andra undersökningar tagit fasta på och vad litteratur inom området 

beskriver som väsentliga delar av läraruppdraget. I mitt arbete är det dock två områden som 

framstår som väsentliga att undersöka vidare. 
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Fokus på ledaren bland de manliga deltagarna 

En stor överraskning när jag läste de inskickade texterna var de manliga deltagarnas stora 

fokus på vikten av att läraren framstår som en självklar auktoritet – en ledargestalt som man 

som elev vill följa. I gruppsamtalen blev fokus på detta något som alla deltagare menade var 

viktigt även om det stod helt klart att det framför allt var männen som tryckte på detta. 

Deltagarna beskrev såväl kvinnliga som manliga lärare som de uppfattat som tydliga och 

självklara ledare. 

I mitt arbete har jag inte haft möjlighet att fördjupa eller analysera detta men det väcker 

många frågor och funderingar. Att pojkar har sämre resultat i skolan är ett problem som blivit 

allt tydligare (Skolverket, 2015). Håkansson & Sundberg (2012) menar att detta har med en 

”anti-skol” attityd att göra och i den mediala debatten diskuteras hur stor påverkan normer, 

ojämlikhet eller sociala faktorer har (Arpi, 2015).  

I Sverige är majoriteten av lärare i grundskolan kvinnor, 76 % (Statistiska centralbyrån, SCB, 

2015, www.scb.se), och i många år har man från myndigheternas sida tryckt på vikten av att 

ha goda relationer med eleverna för att nu, de senaste åren, lägga större tyngd på mätbara 

kunskaper. Det har inte funnits något stort fokus på lärarens roll som ledare.  

Vi behöver undersöka om, och i så fall varför, pojkars sjunkande resultat kan hänga ihop med 

bristen på dels manliga förebilder i skolans värld och dels med bristen av ett tydligt ledarskap 

av läraren, oavsett kön, i skolan. Vi skulle kunna dra nytta av att ta reda på om pojkar har ett 

större behov än flickor av ett tydligt, gränssättande ledarskap och i så fall varför. 

Behovet av ett förtydligat läraruppdrag 

Det svenska skolväsendet och dess lärarutbildningar behöver hitta genomtänkta lösningar som 

fungerar såväl i ett kort som i ett långt perspektiv. Erfarna lärare har mycket att bidra med när 

det gäller att formulera den tysta kunskapen och hur man omsätter den i praktiken. 

Vi behöver komma bort ifrån ett språk med stort tolkningsutrymme – risken är att vi hamnar i 

situationer där vi lägger olika betydelse och innebörd i orden – och det har vi inte tid med.  

För att förse lärare med adekvata verktyg och strategier behöver vi se till att lärarutbildningar 

på grund- och fortbildningsnivå utvecklar ett språk som gör det möjligt att analysera och 

teoretisera över den komplexitet som läraryrket innebär. Vi behöver också se till att 

lärarutbildningarna är förankrade i hur verkligheten ser ut – att lärarstudenters praktik kopplas 
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samman med reflektioner och kollegialt lärande så att man är väl förberedd på den verklighet 

som lever i klassrummen och förmår använda sig av den tysta kunskapen. 

Det finns självklart även flera andra aspekter i det som framkommit som skulle kunna vara 

betydelsefullt att fördjupa vidare – speciellt med tanke på den rådande skolsituationen i 

Sverige med många bekymmer och samtidigt en tendens att förenkla komplexiteten i de 

frågeställningar vi måste ta tag i. Arbetet med mitt projekt har, anser jag, gett en fördjupad 

bild av vad en betydelsfull lärare är och gör men svaret kan också ses som ännu en fråga eller 

gåta att lösa. Vad vi utifrån den bilden behöver förändra i såväl vårt tankesätt som i skolans 

konkreta vardag är något vi måste undersöka ur ett brett och nyanserat perspektiv med ett 

öppet sinne och med en förståelse för den komplexa väv som utgör lärarens uppdrag.  

5.5 Tillbaka till forskningsfrågan 

När unga människor tänker tillbaka på sin skoltid; 

 Hur beskrivs de lärare som haft betydelse och gjort undervisningen och skolsituationen 

positv?  

– vilka implikationer ger deras reflektioner till diskussionen om hur vi kan förjupa debatten 

kring läraryrket och dess förutsätningar? 

Resultaten av mitt forskningsprojekt kring vad unga människor minns som viktiga förmågor 

och färdigheter hos betydelsefulla lärare visar upp en bild av läraren som är mångfacetterad 

och kanske svårtolkad. Det är så många områden, vitt skilda kunskaper och förmågor, som en 

lärare måste förhålla sig till. De lärare som mina deltagare verkligen minns som betydelsulla 

pedagoger har fungerat som spindlar i ett oerhört komplicerat nät av förmågor. De har pendlat 

mellan att vara fokuserade på engagemang i sitt ämne, engagemang för sina elever och 

framstått som goda ledare med förmåga att såväl vara i fokus som att skapa trygghet. De har 

fått sina elever att lyssna men också att aktivt själva söka kunskap. Mina deltagare ger en 

färgstark bild av lärare som gett dem positiva minnesbilder från sin skolgång – människor 

som de, så här i efterhand, menar lyckades med ett näst intill omöjligt uppdrag. Om fler elever 

ska få dela deras upplevelse behöver vi se till att läraren får förutsättningar att klara sitt 

uppdrag. 
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De olika tankegemenskapernas skilda perspektiv länkas ihop av deltagarnas reflektioner och 

det går att se att utbildning och undervisning är en fråga som handlar om såväl mätbara som 

omätbara kunskaper och färdigheter. Det finns ingen motsättning i att lägga vikt vid 

kunskapsinlärning av skolans undervisningsämnen och kunskap i ett större perspektiv. 

Debatten framställer de tongivande tankegemenskaperna som motsatser – vi behöver nyansera 

samtalet om lärares uppdrag och synen på utbildning. 

Mitt arbete har visat att den tysta kunskapen går att göra synlig. Mina deltagare beskriver hur 

lärare kan skapa förutsättningar för en positiv lärandesituation genom medvetna och 

genomtänkta handlingar. Personliga egenskaper, som vissa har eller inte har, spelar roll – men 

det finns metodiska sätt att utveckla de områden som en betydelsefull lärare behöver 

behärska. Detta är ett viktigt utvecklingsområde inom utbildning och skola. 

Lärare behöver en gedigen utbildning som är förankrad i verkligheten och som ger de verktyg 

som behövs. Mer handledning och konkret vägledning kring hur kunskap förmedlas, hur man 

kan utvecklas till ledare och fokuspunkt samt kring hur man kan arbeta med relationer och 

trygghet behövs. Den tysta kunskapen går att få syn på och den kan vara avgörande för hur en 

lärare klarar sitt komplexa yrke. 

Mina deltagare beskriver lärare som lyckats ha en balans mellan alla de olika områdena som 

ingår i uppdraget och som gjort starkt intryck. Lärare som hade förmåga att möta dem som 

individer och i grupp, som framstod som kunniga, motiverade och trygga. Samtidigt inser de, 

så här reflektivt, att kraven de hade på sina lärare var väldigt höga. De förväntade sig att 

läraren skulle vara kunnig, trygg, motiverad, engagerad och intresserad av dem som personer 

– varje dag, varje lektion – och detta omöjliga uppdrag var något som faktiskt flera av deras 

lärare lyckades med. 
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7. Bilagor 
 

Bilaga A, Intervjuguide, inskickad till NSD 

Alla intervjuer som genomförs inom ramen för projektet är baserade på de, av deltagarna, 
insända texterna och kommer att ta fasta på de teman och tankar som analysen av dessa gav. 

De flesta av frågorna har därför sin utgångspunkt i faktiska citat från deltagarna. Jag kommer 
i intervjuerna be deltagarna utveckla och fördjupa sina tankar kring det som de uttryckt 
tidigare i text. 

Exempelvis: 

Berätta mer om hur du tänker kring vikten av att ha en god relation med läraren. 

Berätta mer om dur du tänker kring att en lärare ska fungera som en tydlig ledare i 

klassrummet. 

Berätta mer om du tänker kring hur en bra lärare förmedlar kunskap till sina elever. 

Därefter kommer jag också att ställa frågor som kommer ur min analys av litteratur och 
tidigare forskning för att få deras reflektioner kring de begrepp som jag menar har 
framkommit där. 

Exempelvis: 

Tidigare forskning menar att det är mycket viktigt att få återkoppling från sin lärare, hur ser ni 

på det? 

Har ni egna erfarenheter eller minnen av detta? 

I Sverige har man nu allt fler nationella prov och betyg i lägre åldrar än när ni gick i 

grundskolan, vad är era tankar om det? 

Har ni egna erfarenheter eller minnen av detta? 

Vissa menar att det läggs för stor vikt vid mätbara kunskaper när skolans uppdrag är större än 

så med demokrati och att socialiseras, har ni någon åsikt om det? 

Är det något utöver det vi talat om som ni vill lägga till att jag borde fokusera särskilt på? 
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Bilaga B, Medgivande 

Medgivande 

Du har blivit ombedd att delta i ett kvalitativt forskningsprojekt. Projektet syftar till att 

undersöka hur unga människor beskriver betydelsefulla lärare när de tänker tillbaka på sin 

skoltid.	

Detta forskningsarbete är en del av Masterprogrammet vid Rudolf Steiner University i Oslo 

och är inrapporterat till Personvernombudet för Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenste. 

Projektet genomförs efter bestämmelser i personuppgiftslagen. Att delta är helt frivilligt men 

jag hoppas att du är villig att vara med i undersökningen då information från unga människor 

är nödvändigt för att projektet ska kunna genomföras.  

Du ombeds göra följande: 

Skriva en text om dina reflektioner/minnen och tankar om en bra lärare och skicka den via 

mail till forskaren. 

Delta i en intervju/gruppsamtal som spelas in (antingen via Skype/Facetime eller som ett 

faktiskt samtal). Observera att det är enbart en ljudupptagning som görs. 

Forskaren kommer att i så hög grad som möjligt se till att alla deltagare kan vara anonyma.  

Alla upplysningar om dig kommer att behandlas konfidentiellt, det innebär att inga 

personuppgifter som jag tar del av kommer att vara tillgängliga för andra.  I samband med 

publicering eller liknande kommer enbart anonymiserade uppgifter att vara synliga. Alla 

texter och inspelningar samt övriga uppgifter som kan bidra till att identifiera deltagarna 

kommer att slängas efter transkribering och kodning när projektet är färdigställt, senast 2017-

12-31.  

Kontaktuppgifter till forskaren och handledaren för uppsatsen bifogas. 

Genom att skriva under detta medgivande ger du forskaren tillåtelse att 

-läsa och analysera din text och använda citat från den i en Masteruppsats som kommer att 

finnas tillgänglig på internet. 

-spela in och analysera intervju och använda citat från den i en Masteruppsats som kommer 

att finnas tillgänglig på internet. 
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Du, som deltagare, kan när som helst dra dig ur projektet. Du kan också ta tillbaka ditt 

medgivande att använda text/intervjudata upp till två veckor efter att texten skickats eller 

intervjun spelats in. Gör du det kommer data att raderas. 

 

Jag har läst och förstått innehållet i detta medgivande. Mitt deltagande i projektet är helt 

frivilligt.  

___________________________________________________________________________ 

Deltagares signatur   Ort och datum 

 

Jag kommer att följa de riktlinjer som delges i detta medgivande 

 

___________________________________________________________________________ 

Forskarens signatur   Ort och datum 

Kontaktuppgifter: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Handledarens namn och kontaktuppgifter: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

	

	

	

 



 

 

124 

Bilaga C, Tabell 4, Konsekvenser av lärandesituationen 

 

 

Läraren	är:	
En	auktoritet	
Lugn	
Strukturerad	
Intresserad	
Engagerad	
Tillåtande	
Förebild	

Läraren	gör:	
Visar	intresse	för	
eleven	
Tar	reda	på	elevens	
förmåga	
Förklarar	på	många	
sätt	
Ger	positiv	feedback	
Bemöter	med	respekt	

Vilket	skapar:	
Trygghet	
Bra	stämning	
Goda	relationer	
Intresse	och	
motivation	
Förutsättningar	
Vilja	
	

Som	påverkar	
eleven:	
Vågar	fråga	
Utvecklar	idéer	
Blir	trygg	
Blir	bekräftad	
Blir	intresserad	
Vill	försöka	

Vilket	resulterar	i:	
Tro	på	den	egna	förmågan	
Ett	eget	intresse	och	egen	
motivation	
Respekt	för	andra	


