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ABSTRAKT 
 

Föreliggande arbete ämnar undersöka vilka krav på lärare som har förändrats och inte 

förändrats utifrån läroplanerna 1962 och 2011. 1962 kom den första 

grundskoleläroplanen i och med att införandet av den obligatoriska nioåriga grundskolan 

krävde en sådan. 2011 har varit ett år med nya förändringar som aktualiserats i media till 

exempel lärarlegitimationen. Därmed är det väsentligt att ta reda på hur kraven har och 

inte har förändrats utifrån två grundskoleläroplaner. Ett läroplansteoretiskt 

förhållningssätt utgör det teoretiska perspektivet och förklarar vilka faktorer som ligger 

bakom utformningen av en läroplan. Pedagoger intervjuades om kraven utifrån 

styrdokumenten, upplevelser och så kallade oskrivna krav. Resultatet visade i huvudsak 

att kraven har blivit tydligare i utformningen, fler resurser erbjuds för att nå dem men att 

de alltfler ökade krav har stramat åt friheten med att undervisa kreativt samtidigt som 

arbetsbördan har utökats för läraren. Dessutom visar resultatet att såväl 

undervisningsmetod som undervisningsformer har förändrats och läraren har fått utökat 

ansvarstagande genom kraven i olika riktlinjer. Slutligen diskuteras resultatet utifrån ett 

läroplansteoretiskt perspektiv.  

 

 

 

 

Nyckelord: Lärare, krav, 1960-talet, Lgr 62/11, förändring, upplevelser, dolda krav 
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FÖRORD 

 
Vi vill börja med att tacka Elisabeth Ravelid och Ann-Christin Torpsten som hjälpte 

och uppmuntrade oss fram till uppsatsens ämne. Vi vill även tacka varandra för ett 

lättsamt och ett roande samarbete. Men i synnerhet vill vi tacka våra föräldrar som 

alltid varit den drivande kraften i tron om att utbildning är det primära för framtiden 

och uppoffrat allt för oss. Sist men inte minst vill vi även tacka informanterna för 

deras deltagande och bidrag till arbetet.  
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1 INTRODUKTION 
Tidig morgon. Omedelbar jakt efter dig påbörjas från alla håll. Kraven på att prestera 

på topp är i kamp med tidsbristen. Stressen översköljer dig. Medan en undrar vad ska 

vi göra idag, frågar en annan samtidigt när får den tillbaka sitt prov och en tredje 

söker ditt stöd efter att ha blivit utsatt för trakasserier. I samma ögonblick ska du 

såväl agera som hinna med planeringen utan att den blir påverkad av 

omständigheterna. Ovanstående vardag är inte hämtad från en superhjältes vardag, 

utan från en lärares arbetsdag. 

 

Att läraryrket är utmanande, krävande och är i ständig förändring är en självklarhet. 

Däremot är det inte en självklarhet för andra som inte arbetar inom läraryrket att 

förstå hur pass påfrestande kraven egentligen är.  I takt med att samhället förändras 

och moderniseras över tid influeras även dess institutioner. En av dem är 

skolväsendet som i nutid utsätts för konstant tryck i takt med förändringen till 

skillnad från förr (Hargreaves 1998).  Trycket innebär bland annat att allt större krav 

ställs på läraren och därtill ska allt fler arbetsuppgifter genomföras (a.a.). 

 

Att undersöka förändringen inom ett specifikt tidspann är relevant av det skälet hur 

situationen ser idag, går att förstå i ljuset av hur den har sett ut förut. Föreliggande 

undersökning är angelägen då nutidens lärare förmodligen inte har samma krav att 

leva upp till som dåtidens, är ett sätt till att förstå dagens situation för lärare. 

 

Vidare ämnar följande examensarbete undersöka hur krav på lärare har förändrats 

respektive inte förändrats med utgångspunkt i Lgr 1962 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 

1962) och Lgr 2011 (Skolverket, 2011). Att intresset faller just på detta 

ämnesområde förklaras med att en utökad förståelse för dåtidens krav är 

eftersträvansvärt eftersom de kommer att förklara varför framtida lärare kommer att 

arbeta i yrket med dagens krav.  
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2 BAKGRUND 
Följande kapitel behandlar Sveriges politiska situation på 1960-talet, kraven på lärare 

år 1960 och kraven på lärare idag. Att få en kort överblick över Sveriges situation på 

1960-talet, ger en möjlighet till att förstå dåtidens skolpolitik (Persson 2008). 

Dessutom omfattar kapitlet skolans styrdokument för att synliggöra vilka allmänna 

krav lärare har. 

2.1 1960-talets samhällspolitiska situation 

Västeuropa präglas av en reformistisk strategi som benämns delaktighetskapitalism 

vars innebörd är att involvera arbetare till fördel av kapitalismens utveckling 

(Persson 2008, Torstendal 1984, Hellberg 1997). Vidare påstår Torstendal (1984) att 

den reformistiska strategin centraliserar staten som dominerande position vilket 

bidrog till en gynnande välfärd till medborgarnas fördel och effekten är därigenom 

en minskning i fråga om såväl strejker som arbetskonflikter. Istället sätter 

medborgarna tillsammans med staten fokus på att kollektivt arbeta fram en kapitalisk 

utveckling (Persson 2008).  

 

Under denna period styr Socialdemokraterna och innehar regeringsmakten i över fyra 

decennier med undantag år 1936 då en borgerlig regering tillträder (Carlsson 1992). 

Drivkrafterna som förs fram av partiet är att utveckla villkor exempelvis strukturen 

av välfärdsstaten och arbetsmarknaden men även förändra patriarkala förhållanden 

(Persson 2008). Socialdemokraterna arbetar för att stödja ojämnställdheten i början 

av 60-talet, på grund av hur genusnormen betraktas mellan åren 1930 till 1960 som i 

sin tur även går i linje med Hirdmans (1992) definition av husmoderskontraktet. 

Kontraktet anbefaller att kvinnan har funktionen såväl som hemmafru som moder 

och att mannen fungerar som familjens försörjare (Hirdman 1992).  Även läraryrket 

berörs av genusnormen (Persson 2008). Dessutom påverkas skolväsendet utifrån 

samhällsituationen (Egidius 2005). Följande citat illustrerar synen på elever i 

förhållande till samhällstillståndet:  

 

Eleverna placerades som arbetarna i en fabrik. Bänkarna ställdes upp i prydliga 

rader, lika lätta att överblicka och övervaka som maskinerna i en maskinpark i en 

fabrikshall. Alla skulle göra samma saker samtidigt. Problemet var att alla inte 

gjorde samma saker samtidigt lika bra. (Egidius 2005 s. 68) 

 

År 1946 betonas av skolkommissionens förslag att lärare ska tillvarata samhällets 

demokrati genom att prioritera elevers individuella omvårdnad till exempel 

kroppsliga, andliga, personliga, individuella och privata förutsättningar för elevens 

bästa gällande skolgång (Statens offentliga utredningar 1963:35). Riksdagen 

godkänner förslaget år 1950 och ovanstående bestämmelser på förutsättningarna 

kommer att genomsyra grundskolans första läroplan år 1962 och den obligatoriska 

nioåriga grundskolan införs samma år (Persson 2008, SOU 1963:35, Elmeroth m.fl. 

2006). 

2.2 1960-talets krav på lärare 

Med grundskolan och på 1960-talet införs klasslärarsystem vilket innebar att ett 

fulkomligt ansvarstagande av en hel klass gavs till en lärare i syftet att skapa närmre 
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relationer med elever (SOU 1963:35). Vidare berör klasslärarsystemet årskurserna 1-

6 och i och med det inkluderas all behörighet att undervisa i åtskilda ämnen som 

klasslärare (a.a.). Därtill redogörs i läroplanen för grundskolans senare år Lgr 62 att 

lärare ska integrera undervisningen i syfte att skapa en helhetssyn och därmed 

upphör ett allt längre gående uppspaltande av lärostoffets ämnen (a.a.). Föregående 

syfte innebär för lärare en ökning till fler veckotimmar i fråga om arbetstid (a.a.). 

Ytterligare gäller även för lärare att betygsätta elever i grundskolans tidigare och 

senare år, att ansvara för maximalt 30 elever per klass och att förankra utifrån 

läroplanens rekommendation en erfarenhets- och intressecentrerad undervisning i 

kombination med ämnet (a.a.).  

 

Under ovanstående nämnda period börjar ordet ”lärare” att betraktas neutralt och 

därför är befattningen ”lärarinna” oväsentligt att kalla kvinnor (Persson 2008). Trots 

den nya synen föreligger såväl anspråk som åtskillnader i fråga om hur en manlig 

och en kvinnlig lärare ska uppträda inom yrket (Sjöberg 2006). Yrket innefattar ett 

kall där läraren ska tjäna andra människor utan egen vinning, ska uppoffra sig och 

ska arbeta sekulariserat (a.a.). Dessutom är yrket möjligt att lära sig (a.a.). Följande 

fyra aspekter framhålls för en manlig lärare: kollega, förvaltare, fader och tjänsteman 

(a.a.). I första aspekten som kollega ska läraren vara lojal och hängiven till exempel 

skolstyrelser. I andra aspekten som förvaltare ska läraren fostra elever för kommande 

framtid och lära kunskap i fråga om samhället (a.a.). I tredje aspekten som fader ska 

läraren vara omsorgsfull, myndig, inlevelsefull och nestor (a.a.). I sista aspekten som 

tjänsteman ska läraren vara nitisk utan att falla för mutor i sin plikt mot stat och 

nation (a.a.). Persson (2008) betonar bristen på en motsvarande systematisk 

undersökning av kvinnlig lärare och framhåller därför egna exempelvis: hurtig, glad 

men sträng, varmhjärtad, kreativ, empatisk och värna om de svaga och utsatta 

barnen. 

2.3 Dagens krav på lärare 

Behörighetskrav och lärarlegitimation är dagens anspråk på lärare för att kunna utöva 

yrket vilket innebär att legitimationen visar typ av behörighet en lärare har och i 

vilka ämnen, skolformer och årskurser läraren får sätta betyg och undervisa i 

(Skolverket 2012). Carlgren och Marton (2002) beskriver att effekterna på kraven är 

hur somliga lärare agerar passivt medan andra antar utmaningen och ser en 

utgångspunkt till en förbättring. Tidsbristen är emellertid en effekt av det moderna 

förändrade arbetssättet, det vill säga att elever arbetar självständigt vilket medför 

uppföljning på individnivå och kräver omfattande arbete för lärare (Johansson m.fl. 

2005). I samma linje hävdar Hargreaves (1998) att tiden är frihetens fiende på så sätt 

att det genomgripande arbetet inte går att genomföra på grund av tidsbristen. På 

grund av tidspressen betraktas läraryrket som en aldrig avslutad verksamhet 

(Lindqvist 2002). Utöver arbetsbördan krävs att läraren ska hjälpa eleven genom 

handledning mot individens mål samt vara en flexibel mentor vilket innebär att möta 

elevers olika sociala behov (Elmeroth m.fl. 2006). Dessutom har det socialiserande 

ansvaret omfördelats från familj till offentliga institutioner genom att barn i dagens 

samhälle är åtkomligt för inflytande från auktoriteten av skolan (Persson 1994, 

Tallberg Broman 1991, Tallberg Broman 1998). 
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Heikkilä (2005) belyser ett annat krav på lärarens roll där dagens situation för läraren 

som ser ut på följande vis. Idag måste läraren erövra auktoriteten, utveckla 

kunskapsförmågor och skapa undervisningsmiljöer för lärande. Dagens anspråk på 

lärarens roll står i kontrast till dåtidens lärare som hade en tilldelad auktoritet, 

förmedlade kunskaper och planerade undervisning för lärande (a.a.). Trots dagens 

problem exempelvis stor kunskapsspridning i stora grupper, brist på lärare, krav på 

att nå kunskapsmålen och bristen på resurser, ska läraren utföra sina yrkesuppgifter 

(a.a.). 

  

2.6 Tidigare forskning 

Skolväsendet är väl beforskat av politiker, skolforskare och dylika ämbetsmän vars 

forskning skildrar läraryrket och lärares situation. Isling (1980) och Jarick (2000) 

bedrev forskning om skolväsendet utifrån förändrade sociala, politiska, ekonomiska, 

kulturella, teoretiska och historiska förhållanden i samhällets situation åren 1840-

1920. Englunds avhandling (1986) redogör faktorer som påverkar skolan utifrån ett 

teoretiskt perspektiv benämnt läroplansteorier. Ett annat teoretiskt perspektiv som 

används vid Florin (1987), Sparrlöf (2005), Säljö (2010) och Nilsson (1997) analys 

inom pedagogiska verksamheter är sociokulturella perspektiv. Persson (2008) gör en 

distinktion i sin avhandling mellan utbildningsstrukturens karaktär och förändring i 

Sverige med betoning på grundskolans uppkomst och förändring. Lidensjö och 

Lundgrens (2000) avhandling lyfter fram vikten av att organisera utbildningsideal i 

Sverige utifrån jämställdhet.  

 

I Sverige under 1960- och 1970-talet kom skolforskarna i hög utsträckning att 

utforska vilka krav som var möjliga att ställa på lärare för att ringa in 

egenskaper som utmärkte lämpliga och effektiva lärare (Carlgren & Marton 

2002). Arfwedson & Lundmans (1980) och Arfwedson (1984) 

forskningsintresserade sig för att lätta på skuldbeläggandet av lärarna. 

Goodsons forskning (1996) bidrog till att lyfta fram lärares uppfattningar om 

yrket för att stärka lärares egna röster i kontrast till den tidigare negligeringen 

av lärares betydelse. Hellberg (1995) redovisar i sin forskning att läraryrket 

eftersträvar professionsstatus även om inte tillskrivningen genomförs. 

 

2.7 Begreppslista 

Följande lista förklarar i vilket avseende begreppen används i uppsatsen. Om en 

förklaring saknar referens är begreppet definierat av föreliggande uppsats författare. 

 

Jämställdhet: Är förhållanden mellan kvinnor och män där syftet är jämställda 

villkor (Hedlin 2006). 

Kommunalisering: Avser överlåtande av verksamhetsansvar från privat eller statlig 

till kommunal (Lindgren 2008).  

Mål- och resultatstyrning: Styrningen av skolan som är baserad på mål är 

formulerad av politiker och ska verkställas av lärare. Denna styrning fungerar som en 

angiven resultatinriktning (Lindgren 2008). 
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3 TEORETISKT PERSPEKTIV  
I följande kapitel definierar vi ett läroplansteoretiskt perspektiv och förklarar vilka 

faktorer som ligger bakom utformningen av en läroplan. På så sätt skapas förståelse 

för hur läroplaner skapas och hur kraven på lärare har framkommit. Dessutom 

kommer perspektivet att användas i diskussionskapitlet.  

 

3.1 Läroplansteoretiskt perspektiv  

Med läroplan menas formulerade och skriftliga mål och dess innehål som anger 

riktlinjer för en verksamhet (Linde 2000). Läroplansteori innebär vilka faktorer som 

ligger bakom en läroplan (a.a.). Frågor som tas i beaktandet av läroplansteoretiska 

forskare är enligt Linde (2000) till exempel: Vem avgör vad som är relevant kunskap 

att lära och vem styr över vad som ska finnas med i läroplanen. Vidare avser 

läroplansteori fungera som ett verktyg för att förstå relationen mellan skolan och 

samhället utifrån historiskt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och politisk påverkan 

(Englund 2005). Läroplansteorin fokuserar främst på två nivåer, politisk och 

didaktisk. På den politiska nivån avses hur utbildningspolitik formas och på den 

didaktiska nivån undersöks hur undervisningsformer bedrivs, organiseras och 

beslutas (Englund 1994). Alltså är det första steget vid läroplanerna hur den politiska 

styrningens förslag och föreställningar om utbildningen ska bilda läroplaner (Persson 

2003). Därefter skrivs de ner i styrdokumenten som styr skolväsendet och slutligen 

implementeras i skolundervisningen (a.a.). Syfte med utbildningen är att fostra 

demokratiska medborgare, förbereda för arbetsliv, personlighetsutveckling och ge 

allmänbildning (Englund 1994). 

 

Svaret på vem som avgör vad som är relevant kunskap finns i västerländsk 

kunskapshistoria där allmänt kända filosofer, pedagoger och psykologer präglat 

kunskapssynen och didaktiken till exempel Vygotskij, Aristoteles, Montessori, 

Dewey eller Freud (Linde 2000). Svaret på vem styr över vad som ska finnas med i 

läroplanen ligger i politikens styrning. Skolan styrs på tre olika sätt av regeringen: 

juridiskt till exempel skolagar, ekonomiskt och ideologiskt det vill säga läroplaner 

(Englund 1994). Det har inte alltid styrts av regeringen i svensk historia då kyrkan 

hade hög påverkan på skolans utformning (a.a.).  

 

Efter en långvarig socialdemokratisk regeringsperiod styrs Sverige sedan 2006 av en 

borgerlig allians. I takt med att västerländska länder präglas av varandra börjar 

influensen från EU-nivå till svensk offentlig sektor och därigenom på kommunal 

nivå (Lindgren 2006). Vidare regeras samhällets allehanda institutioner av 

förvaltningspolititiken som avgör vilka begärda mål från politikerna ska verkställas 

(a.a.). På så sätt stärks den svenska politiska ledningen (a.a.). Stora strukturella 

förändringar tillämpas i början av 1990-talet då skolväsendet kommunaliseras och 

ansvarsfördelningen vilar på tre nivåer: stat, kommun och skolenhet (Persson 2008, 

Lindgren 2006). Skolverket är en central tillsynsmyndighet vars uppgift är att 

granska skolväsendet (Lindgren 2006). Följande förändringar äger även rum efter 

poltitiska beslut i samma veva som kommunaliseringen: övergår till mål- och 

resultatstyrning efter varit regelstyrt, fristående skolor etableras, konkurrans 
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föreligger i fråga om flest antal elever genom marknadsföring, ökat ansvar och 

inflytande på elever utlovas till lärarna, nya administrativa uppgifter tilldelas lärarna, 

nya riktlinjer i fråga om att arbeta i arbetslag införs, individuella lönesättningar 

inrättas och lärarnas arbetstid regleras (Persson 2008). Å ena sidan urgerar politiker, 

forskare och administratörer att förändringarna är i syfte för professionalisering av 

lärarkåren (a.a.). Å andra sidan är lärare negativt inställda gentemot syftena med 

förändringarna vars röster och åsikter kom att förefalla svaga trots ihärdig debatt i 

media (a.a.). Hur det talas om läroplansfrågor det vill säga vems åsikter som 

egentligen kommer fram heter diskurser som också går i linje med 

läroplansteoretiskt perspektiv (Linde 2006). 
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4 Syfte och frågeställningar 
Med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv vill vi utreda huruvida kraven 

på läraren har förändrats respektive inte förändrats över tid i relation till läroplanerna 

från 1962 och 2011.  

  

1.) Hur har kraven på lärarens förändrats vid en jämförelse mellan Lgr 1962 och 

Lgr 2011? 

2.) Hur upplever lärare kraven från styrdokumenten?  

3.) Vilka krav upplever lärare finns på dem som inte är angivna i 

styrdokumenten?   
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5 Metod 
Metodkapitlet är uppdelat i sju rubriker som avser att avspegla väsentligt information 

för forskningsmetod samt de urval och avgränsningar som fick göras. Slutligen 

kommer vi att beröra Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Följande rubriker 

ingår i detta avsnitt: Metodval, Urval och avgränsningar, Genomförande, 

Informanternas bakgrund, Intervjuer, Bearbetning av material, De fyra etiska 

huvudkraven samt Arbetsfördelning.    

5.1 Metodval 

Föreliggande arbete ämnar undersöka hur kraven på lärare har förändrats vid en 

jämförelse mellan läroplanerna 1962 och 2011, hur lärare upplever kraven utifrån 

styrdokumenten och vilka krav som finns men inte är angivna i läroplanerna. 

Eftersom arbetet undersöker lärares upplevelser om kraven utifrån läroplanerna föll 

metodvalet på en kvalitativ metod i och med att fokuset ligger på att undersöka vilka 

erfarenheter lärarna har. De kvalitativa intervjuerna har varit av semistrukturerade 

öppen karaktär vilket innebär att förberedda frågor föreligger samt att 

intervjufrågorna har varit öppen vilket i sin tur ger möjlighet för att vidareutveckla 

öppna frågor baserat på informanternas svar (Patel & Davidson 2003, Aspers 2007).    

 

5.2 Urval och avgränsningar 

Första urvalet var att göra en textanalys av Lgr 1962 och Lgr 2011 i fråga om 

lärarens allmänna krav utifrån riktlinjer och mål för att kunna besvara frågeställning 

1. Urvalet blev därmed Lgr 1962 och Lgr 2011. För att därefter hitta lämpliga 

informanter för att besvara arbetets två andra frågeställningar fattades beslutet att 

intervjua lärare i grundskolans senare år. Eftersom Lgr 1962 var den första 

läroplanen för grundskolan var det naturligt att valet hamnade på att intervjua lärare i 

grundskolan. Vid den valda kommunens hemsida fanns alla grundskolor i 

kommunen tillgängliga och urval hittades på så vis. Eftersom det finns få lärare som 

fortfarande är verksamma sedan 1962 blev avgränsningen de få lärare som ännu var 

tillgängliga. Eftersom få av de lärare som var verksamma när Lgr 1962 gällde 

fortfarande blev avgränsningen de som var tillgängliga.  

 

5.3 Genomförande av textanalys och intervju 

Textanalysens tillväggångssätt var att undersöka riktlinjerna och målen i Lgr 1962 

och Lgr 2011. Därefter skildrades de skriftligt ned i studien och namngavs allmänna 

krav i rubriker (se 6.1.1 och 6.1.2). För varje grundskola kontaktades varje rektor i 

kommunen. Där syftet var att rektorerna skulle antingen bifoga mailet eller hänvisa 

till verksamma lärare. Någon rektor var på semester, flertals hävdade att verksamma 

lärare från 1962 inte arbetade på skolan och två rektorer bifogade mailet till berörda 

lärare. Svaren från tillfrågade lärare upptog en arbetsvecka. Det fanns enbart fyra 

stycken verksamma lärare från 1962 i hela kommunen varav en av dem inte var 

intresserad av att ställa upp på grund av tidsbristen med omdömen. Intervjun 

spelades in som hjälp vid bearbetning av svaren. Innan intervjun testades 

inspelningens räckvidd i fråga om ljud för att på så sätt inte riskera att 

ljudupptagningen skulle vara i dåligt skick.  
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5.4 Informanternas bakgrund 

Två av informanterna är kvinnor och den tredje är en man. Samtliga informanter är 

födda sent 1940-tal och har olika utbildningar allt mellan 2,5 till 4 års 

lärarutbildning. Den ena informanten kommer från glesbygden och har stor 

arbetserfarenhet av olika skolstadier. Den andra kommer från arbetarhem och har 

arbetat i olika städer. Den tredje kommer från högre medelklass och har också arbetat 

i olika städer runt om i landet. Informanternas fiktiva namn i uppsatsen kommer att 

vara Anders, Anna och Pernilla. 

 

5.5 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes på två olika grundskolor i södra Sverige. Sammanlagt 

intervjuades tre informanter och intervjuerna upptog mellan 30 minuter till en timme. 

Innan intervjuerna hade vi utformat en intervjuguide och haft en del frågor 

förberedda. Våra frågor berörde framförallt läroplanens övergripande mål och 

riktlinjer. I och med att intervjuerna var relativt öppna tilläts informanterna att tala 

fritt utifrån frågorna. Intervjuerna genomfördes gemensamt där den ena 

transkriberade och den andra intervjuade. Det dök upp svårigheter i fråga om 

intervjufrågorna då informanten kunde ge ett svar som berörde en annan fråga och på 

så vis kunde strukturen falla. Trots denna svårighet var det ändå möjligt att återgå till 

frågorna. I samtliga intervjuer framkom mycket information och resulterade i att 

stundtals var intervjuaren tvungen att avrunda med tanke på tidsbristen pedagogerna 

hade för att hinna med samtliga frågor. Det fanns även en medvetenhet om att den 

som frågar och den som svarar påverkar varandra i dialogen. Denna medvetenhet 

heter enligt Lantz (2007) intervjuareffekter och innebär att intervjuaren är medveten 

om att förstå och hantera ett ömsesidigt samspel för att säkra datas tillförlitlighet 

(a.a.). Ibland dök tekniska problem upp i fråga om inspelningen. Vid ett tillfälle 

ringde telefonen samtidigt som informanten besvarade frågor och inspelningen fick 

avbrytas. Avbrottet innebar att informantens information var tvungen att tas upp igen 

genom fördelen att den andra intervjuaren antecknande. När anteckningarna av 

intervjuerna genomfördes försöktes informanternas svar att skrivas ner noggrant. 

Stundtals konkretiserades svaren för att enbart söka efter relevanta svar till 

ämnesområdet i och med att informanterna hade ofantlig erfarenhet.  

 

5.6 Bearbetning av material  

Inledningsvis genomfördes läroplansanalys av Lgr62 och Lgr11 där övergripande 

mål och riktlinjer utkristalliserades. Dessa är: Normer och värden, Kunskaper, 

Elevens ansvar och inflytande, Skola och hem, Övergång och samverkan, Skola och 

omvärlden samt Bedömning och betyg. Dessa utgör också rubriker i resultatkapitlet. 

 

Under intervjuerna lät vi intervjupersonerna tala relativt fritt utifrån läroplanens 

övergripande mål och riktlinjer och det fanns en medveten strategi i utformningen av 

intervjuanteckningarna där övergripande mål och riktlinjer var utgångspunkt. 

Strategin var att använda ett kollegieblock där A4-papper fick tre spalter eftersom det 

är just tre informanters information att anteckna om. Spalterna har var för sig 
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pedagogens fiktiva namn. Därefter fylls informationen från informanterna på i A4-

pappret vilket i sin tur åskådliggör informationen. Informationen på A4-papprena 

markerades med färgpennor där likheter mellan informanternas svar fick samma färg 

och olikheter fick en annan färg. På så vis framgick tydligt likheter och skillnader i 

svaren och underlättade att jämföra pedagogernas svar i relation till styrdokumentens 

krav vid analysen av informationen. Som utgångspunkt för bearbetning och analys av 

intervjuerna används de i läroplansanalysen utkristalliserade och övergripande 

normerna och riktlinjerna. Till detta kommer de tematiska rubrikerna Lärarnas 

upplevelser och Oskrivna krav. 

5.7 De fyra etiska huvudkraven  

För att försäkra informanterna att det som uppges i intervjun inte kommer att 

behandlas oetiskt informerades följande krav: 

Informationskravet: innebär att tydlig information i fråga om forskningens syfte skall 

förmedlas till informanterna (Forskningsetiska principer s. 7). 

Samtyckekravet: skyddar informanten på så vis att även om ett godkännande till 

medverkande i forskningen har givits har informanten rättighet att dra sig ur oavsett 

hur långt inpå den har varit med i forskningen (a.a. s. 9) 

Konfidentialitetskravet: uppgifter om informanter skall behandlas konfidentiellt utan 

att obehöriga får tillträde för uppgifterna (a.a. s. 12) 

Nyttjandekravet: det som uppges av informanter får enbart användas till forskningen 

och ej för andra ändamål (a.a. s. 14). 

 

Intervjuerna inleddes med ovanstående kriterier där informanterna fick information 

om arbetet dess innehåll och syfte, att all information raderas om fallet skulle vara så 

att de avböjer fortsatt intervju, att personuppgifter kommer vara fiktiva på så sätt att 

påhittade namn kommer att användas i uppsatsen och efter behandlingen av deras 

svar i arbetet kommer inspelningen att raderas. Därefter ägde intervjun rum. Värt att 

nämna är att de fyra etiska huvudkraven förtydligades samt gavs av intervjuaren en 

genomgripande information. 

 

5.8 Arbetsfördelning 

Då arbetet har två författare som tillsammans kommit fram till ämnesvalet fattades 

beslutet att gemensamt skriva arbetet. Däremot fördelades litteraturen till vardera 

författaren och diskuterades därefter ihop. Då arbetet skrevs gemensamt blev det 

effektivast för båda att hålla koll på texten och samtidigt bolla idéer och dylikt 

sinsemellan. På så sätt undveks risken för att göra om en text i fall den ena var 

missnöjd på den andres prestation. Detsamma gäller för intervjuerna som 

genomfördes tillsammans (se 6.4).  
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6 Resultat 
För att besvara frågeställning 1 redogörs inledningsvis analysen av Lgr62 och Lgr11. 

Resultaten av intervjuerna redovisas därefter med utgångspunkt i läroplansanalysens 

resultat som är övergripande mål och riktlinjer för grundskolans utbildning. Därmed 

besvaras frågeställningarna 2 och 3. Resultatet redovisas i löpande text och styrks 

med citat från intervjuerna. Intervjupersonerna namnges inte i texten. 

 

6.1 Analys av Lgr62 och Lgr11 

Läroplansanalysen som omfattar två läroplaner visas i tre avsnitt vilka leder fram till 

den tematiska redovisningen av genomförda intervjuer  

6.1.1 Lärarens allmänna krav utifrån Lgr 1962 

Lgr 1962 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) omfattar all personal inom 

skolverksamheten för ”skolan” och således ingår lärare i samlingsnamnet 

skolverksamhet. Lgr 1962 (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962) centraliserar den 

enskilde eleven genom individuell fostran vilket innebär för lärare att ta i beaktandet 

varje elevs människovärde, få kännedom om elevens individuella egenart och 

förutsättningar samt främja elevens personliga utveckling i fråga om harmoni, 

självständighet, frihet och mognad (a.a.). En annan fostran som skall utvecklas är 

social sådan genom att eleven måste få öva och verka i gemenskap med andra (a.a.). 

Läraren ska tillvarata elevers möjlighet för att finna studievägar genom att organisera 

miljön och arbete. Läraren ska vara insatt i aktuella förändringar i samhället för att 

skolan ska omprövas därefter (a.a.). Vidare accentueras i Lgr 1962 att läraren och 

skolan inte har ensamt ansvar för eleven utan hemmet har det ansvaret och 

huvudsakliga ansvaret i fråga om fostran.  Lärare ska ompröva grundläggande 

bildningens innehåll och form med allsidighet som i sin tur ska präglas av en saklig 

kristendomskunskap (a.a.).  

 

Vid sidan om uppgiften att stimulera elevers självständighet och tankeförmåga ”är 

uppgiften att utveckla hans känslo- och viljeliv det väsentliga på 

personlighetsfostrans område” (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962 s. 16). Läraren ska 

även anknyta till de ungas aktivitetsbehov och göra dem införstådda med att skolan 

är en arbetsplats. Elever ska utveckla eget ansvar för planering och tillämpning 

allehanda uppgifter genom att skapa arbetsglädje (a.a.). Lgr 1962 framhåller att 

läraren måst ha olika krav på varje individs prestation samt hur väsentlig lärarens 

inställning är för att framkalla goda resultat. Lärare ska även ta i beaktande hur 

fritidssysslor kan intressera elever och ha omtanke för elevers mentala och 

kroppsliga hälsa.  

 

Läraren ska även grundlägga och förstärka demokratins principer om tolerans, 

samverkan och likaberättigandet mellan kön, nationer och folkgrupper genom att 

elever ska fostras till hjälpsamhet vilket i sin tur ska frambringa medansvar för 

omgivningen utöver skolverksamheten (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962). Läraren 

ska även enligt Lgr 1962 utforma sin undervisning så, att den med det arbetssätt, som 

är bäst för honom själv och klassen, leder till önskade resultat. Lgr 1962 skildrar 

även tillvägagångssätt för aktivt deltagandet hos elever och menar på att läraren ska 
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finna material som anknyter till elevers mognad och erfarenhet. ”Varje elev skall 

kunna känna sig tillhöra skolans gemenskap, kunna påräkna dess stöd och vara 

föremål för dess omvårdnad” är ett citat som belyser omvårdnaden en lärare ska ha i 

åtanke (Kungliga Skolöverstyrelsen, 1962 s. 21). Det föreligger därtill även allmänna 

anvisningar som begärs av läraren att ta i beaktandet (a.a.). Lgr 1962 skildrar hur 

lärare ska hantera föräldrar, skapa motivation, arrangera aktiviteter, skapa 

undervisningsformer och arbetssätt, hantera skolsvårighet, betygsätta uppförande och 

ordning i fråga om uppenbar försummelse av läxor och sen ankomst. Andra punkter 

Lgr 1962 åskådliggör är riktlinjer för elever med skolsvårigheter, hur det är möjligt 

att planera kursplaner, hjälpmedel för eleviakttagelser, överse allmänna 

bestämmelser, ha översiktliga klasstyper och hur bedömning av elevernas 

arbetsresultat ska tillämpas. 

 

6.1.2 Lärarens allmänna krav utifrån Lgr 2011 

De tidigare allmänna kraven från Lgr 1962 har i dagens läroplan (Skolverket, 2011) 

utformats genom att kategorisera riktlinjer för att förtydliga vilka krav som gäller för 

läraren inom varje riktlinje (se a.a.). Läraren ska tillsammans med skolan aktivt och 

medvetet influera eleverna att omfatta samhällets gemensamma värderingar och 

omsätta dem i praktiskt vardaglig handling (a.a.).  

Läraren ansvarar för att nödvändig kunskap inhämtas och utvecklas för varje elev i 

och med att kunskapen är väsentlig för fortsatt utbildning som individ och medlem i 

samhället (Skolverket, 2011). Demokratiska principerna ska innefatta samtliga elever 

genom att få ansvara, vara delaktig i och ha verkan på sin utbildning (a.a.). För att 

skapa de bästa möjligheterna för utvecklande och lärande för elever ska läraren 

gemensamt med hemmet samverka om elevens personliga och kunskapssituation. 

För att berika varje elevs mångsidiga lärande och utveckling krävs enligt Lgr 2011 

(Skolverket, 2011) samarbete mellan personalen i förskola, skola och fritidshem. För 

att elever ska få underlag för vidarestudier genom samverkan med andra skolor och 

på högre nivå ska läraren bland annat bidra med underlag för fortsatt studier och 

skapa kontakter till andra skolor (a.a.). Betyg uttrycker vilka nationella mål eleven 

har nått och därmed ska läraren allsidigt utvärdera och informera elever och hem 

samt främja elevens kunskapsutveckling genom samtal och utvecklingsplan. 

6.1.1 Hur demokratiska medborgare fostras  

Vid genomläsning av aktuella läroplaner Lgr 1962 och Lgr 2011 samt med 

utgångspunkt i utbildnings syfte att fostra barn och unga till demokratiska 

medborgare, förberedda för arbetslivet, främja personlig utveckling och ge 

allmänbildning framträder sju övergripande mål i lärarens uppdrag. De är: normer 

och värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och 

samverkan, skola och omvärlden samt bedömning och betyg. Dessa övergripande 

mål låter vi vara rubriker i redovisning av intervjuer som avslutas med redovisning 

av Lärarnas upplevelser och Oskrivna krav. 

 

6.2 Normer och värden 

Ett av lärarens stora uppdrag är att medvetet påverka och förmedla samhällets 

demokratiska värderingar. Vid frågan hur pedagogerna gör för att låta värderingarna 
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komma till uttryck i praktisk vardaglig handling framgick olika svar. Anders hävdar 

att: 

 

Det är jobbigt men även frustrerande när föräldrar inte alltid är intresserade av 

skolans verksamhet. Men vi bär ändå på ansvaret att försöka få de till att bry sig 

om när en angelägen situation uppstår i skolan.  

 

Anders poängterade att samarbetet med hemmet är viktigt för att klargöra skolans 

normer och för elevens fostran. Han tillägger att grundskolan är obligatorisk vilket 

innebär en skyldighet för lärare att informera vårdnadshavare när en elev inte 

respekterat skolans värdegrund. Pernilla klargör att hon diskuterar med eleverna om 

värdegrunden och konsekvenserna till exempel bråk på raster. Pernilla förklarar sin 

roll som ledare med följande citat: 

 

Genom att eleverna själva deltar i diskussionen skapar de själva en miljö som 

visar vad som är respektabelt och inte. Min roll blir då att leda fram samtalet i 

denna diskussion samtidigt som jag ser att elever ser denna sort diskussion 

givande för gruppen.    

 

Att hon i helklass använder sig av smartboard för att förmedla demokratiska 

värderingar och skriva förebyggande åtgärder tillsammans med eleverna. Anna anser 

att det är viktigt att skriva regler för klassens samvaro med eleverna vilket hennes 

mentorsklass har gjort och satt upp på väggen. Dessutom finns så kallade Friends 

eller fadder förening på skolan vilket innebär resurs för elever för att värna om 

värdegrunden. Anna anser att ”Friends behövs när elever inte vågar tala med oss 

vuxna utan vill vända sig till dem av olika skäl till exempel för att det är enklare att 

tala med någon i samma ålder eller för att elever tror att vuxna inte kommer att ta de 

på allvar”. Samtliga pedagoger instämmer att skiljaktiga uppfattningar öppet ska 

diskuteras i klassrummet som till exempel ”Tin-tin fallet” och varje pedagog 

tillägger att det finns lokala arbetsplaner att agera efter i fråga om förebyggande och 

motverkande former av all diskriminering och kränkande behandling på deras skola. 

Anna hävdar även att: 

 

Alla elever visste inte vad som menades med TinTin fallet. När vi lärare 

förklarade att somliga människor kände sig kränkta av vad som stod i TinTin-

böckarna bidrog det till flera diskussionsupplägg. Samtidigt som vi fick 

möjlighet att uppmärksamma vad som gäller på vår skola när någon känner sig 

kränkt.  

Att det ibland är svårt med öppna diskussioner framgår vid diskussionsämnen som 

relaterar till eleverna själva vilket Anna förtydligar: ”Vi lär barnen att vara neutrala 

utan att kränka någon samtidigt som det är svårt när dispyter sker på rasterna utan 

vår kännedom”. Det framkom av pedagogerna att den stora skillnaden mellan 1960-

talet och idag är att värdegrunden omfattar fler principer till exempel 

funktionshindrade och sexuell läggning. Anders framhåller att som lärare krävs en 

större försiktighet idag och trots att samhället är mer öppet idag upplever han att 

toleransen inte är lika hög. 
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6.3 Kunskaper 

Anna berättar att idag ska lärare ta hänsyn till varje elevs förutsättningar medan 

dåtidens lärare inte behövde agera efter detta krav. ”Det är inte vanligt numera att 

prata hur som helst om elever för det kan ge allvarliga konsekvenser när till och med 

arbetskollegor är försiktiga inför varandra” berättar Anna. Hon berättar även att på 

1960-talet kunde kollegor tala öppet om att dem hade olika ställda krav beroende på 

elev vilket bottnade till exempel i låg prestationsförmåga eller i social bakgrund. Hon 

menar på att ett sådant samtal var helt enkelt för att ventilera sig och att det har inget 

med kränkning att göra: ”men jag inser själv nackdelarna med att ventilera sig för att 

det sprider sig i arbetslaget och fler lärare kan få fel bild om något tillfälligt uppstod 

med en elev”. Dessutom framhåller hon att idag finns till och med kurser om 

självreflektion och fördomar för lärare att delta i. Samtliga pedagoger instämmer att 

IKT är en stimulerande resurs som stärker elevernas vilja till att lära sig. Anders 

berättar att han använder IKT i sin undervisning som stöd för elevers språkutveckling 

och att IKT bidrar till att elever i allmänhet är mer intresserade av sin 

kunskapsinlärning. Det finns dock ett problem med IKT enligt Anders vilket är brist 

på IKT-kompetens vilket i sin tur kan få honom att känna sig otillräcklig. Anders 

hävdar att: 

 

Det är mer yngre lärare som handskas bättre med IKT eftersom de har vuxit upp 

med teknik medan äldre lärare har svårare för att använda verktyget vilket även 

kan drabba undervisningen. 

  

En sådan kunskap hade varit fördelaktigt att utbyta men: ”det är sällan man tar sig 

sin tur utan snarare ber någon mer IKT-kunnig att sköta åt en, som en slags 

björntjänst”. En annan resurs som lärare får är genom att samverka med andra lärare 

vilket Pernilla anser vara väldigt användbart. Idag finns möjligheter att få hjälp av 

speciallärare i klassrummet samtidigt som alla inkluderas i klassen. Däremot kan 

denna resurs vara på gott och ont till exempel när specialläraren är frånvarande. För 

Pernilla har det stundtals inneburit att elever som har svårigheter får mer hjälp än 

resterande elever. Hon berättar även att den största förändringen i frågan om 

kunskapsförutsättningar är lärares arbetsmetod. Pernilla förtydligar genom att säga 

att läraren idag måste ha varierande undervisningsätt för att täcka alla elevers olika 

förmågor och för att elever ska uppfatta sin kunskapsutveckling meningsfull. 

 

6.4 Elevens ansvar och inflytande 

Samtliga pedagoger uppger att det är en stor förändring i fråga om elevens ansvar 

och inflytande eftersom Lgr 2011 har lämnat eget utrymme för denna del. Idag 

förväntas lärarna att elever kan själva ta personligt ansvar för sitt arbete i skolan. 

Anna hävdar att dåtidens elever hade bättre studierutin och ifrågasätter ifall dagens 

digitala media upptar allt för stort utrymme i elevers vardag. Hon tillägger även att 

elever får mer inflytande över arbetssätt, arbetsmiljö och undervisningens innehåll i 

takt med åldern och mognadsprocess. Pernilla anser att elever hade mindre inflytande 

på 1960-talet eftersom såväl elever som föräldrar förlitade sig på läraren. Likväl 

menar Pernilla är fallet med utvärdering av undervisningen. Idag kommer elevers 

åsikter om undervisningen och innehållet till tals. Hon anser även att elevernas 

inflytande över undervisningens innehåll får ges till en viss utsträckning till exempel 
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att rösta i vilken ordning bestämda innehåll ska göras. Anders lyfter fram en annan 

aspekt om inflytande. Han hävdar att förr var det mer fokus på social bakgrund i 

kontrast till idag då fokuset ligger på att pojkar och flickor ska ha ett lika stort 

utrymme i undervisningen. Idag anordnas temadagar för att skapa delaktighet och 

grupparbete som arbetsform i ett försök att visa demokratins principer hävdar 

Anders. Anders förklarar detta med följande citat:  

 

Det är nödvändigt med sådan arbetsätt för att göra elever medvetna om allas lika 

värde och att tillsammans sudda ut all form av kränkning. Sedan uppskattar 

elever sådana arbetsmetoder eftersom det skiljer sig från vanlig skoldag.  

 

6.5 Skola och hem 

Anders berättar att han som lärare upplevde mindre ansvartagande på 1960-talet 

eftersom det fanns en tydligare gräns mellan hem och skola. Visserligen har alltid 

läraren samverkat med föräldrarna om elevens skolsituation men han anser att 

samverkande må ha gått för långt baserad på styrdokumenten. Han uppger all 

anspråk på lärares dokumentation som idag finns till skillnad mot förr. Han anser att 

det inte är något problem att talas vid med föräldrar när han träffar dem utanför 

skolan medan andra kollegor kan uppfatta detta som besvärligt. Det är inget problem 

för honom eftersom han får ta del av elevens personliga situation utifrån 

föräldrarperspektiv. Anna påstår att hon har tillräckligt med arbetserfarenhet vid det 

här laget vilket är till hennes fördel eftersom hon vet instinktivt om något inte 

stämmer med någon elev: ”Jag känner det bara på mig att nu är det dags att se över 

om min magkänsla stämmer. Att kolla upp om det stämmer kräver engagemang. Men 

det säger en hel del om mig som lärare. Att jag helt enkelt bryr mig”. Hennes 

intuition hävdar hon underlättar för henne eftersom läraren med mindre 

arbetserfarenhet känner sig mer stressade i fråga om dokumentationen. 

 

6.6 Övergång och samverkan 

För att utöka elevers chans till ett mångsidigt lärande krävs samarbete mellan olika 

nivåer. Samtliga pedagoger arbetar numera i skolor som förenar fritidshem, förskola 

och skola vilket per automatik innebär att ledningen håller i trådarna för att 

personalen ska samverka emellan nivåerna till exempel konferenser eller 

ämneslärarmöte. Pernilla berättar att hon i sin tidigare arbetserfarenhet arbetade 

separat från andra nivåer. Anna och Anders har arbetet i skolor med anknytning till 

fritidshem. Alla pedagoger delar åsikten om att samverkandet har blivit bättre idag 

med tanke på fördelen av att ha dialog sinsemellan lärare på olika nivåer om elever 

vilket Anders bekräftar: ”Jag är mer förberedd för till exempel åtgärder eller 

särskilda undervisningsmetoder”. Vid fråga om vilka fördelar finns med 

samverkandet uppger Anders att när en elev som har behov av särskilt stöd byter 

skolnivå underlättar samverkandet för personalen eftersom dem redan ha fått 

kännedom om elevens skolsituation. Anders hävdar även att:  

 

Detta skiljer sig från förr då vi inte hade samverkande i samma utsträckning om 

inte alls. Jag ser bara fördelar med detta då skolan hela tiden är i takt med en 

elevs prestation. 
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6.7 Skola och omvärlden  

Lärare ska samverka med andra skolor och organisationer för elevers eventuella 

vidareutbildning. Pernilla berättar att skillnaden förr mot idag är att det satsas mer på 

vidareutbildning vilket Anders var i samma linje och lade till att dåvarande elever 

valde att arbeta i industrier, byggbranschen eller administrativa kontorsjobb. Vid 

följdfrågan vad han tror att det beror på svarade han att samhället såg annorlunda ut 

då och i synnerhet när en lärare arbetade i en glesbygd. Anders poängterar att på hans 

tidigare yrkeskarriär hade inte eleverna gymnasiedagar som dagens elever har det vill 

besöka gymnasieskolor. De flesta var tidigt medvetna om vad de ville göra med 

utgångspunkt av föräldrarnas bakgrund eller om en person var bosatt i staden eller i 

en glesbygd förklarar han. Enligt Pernilla:  

 

Elever behöver känna stöd från oss lärare framförallt vid svåra beslut som 

gymnasieval, oftast för att prata av sig och få uppmuntran av sin lärare. 

 

Dessutom hävdar Anders att marknaden gör sin påverkan på dagens elever då privata 

och kommunala skolors marknadsföring har redan påverkat elevers val innan 

eleverna kommer i årskurs nio. 

6.8 Bedömning och betyg 

Samtliga pedagoger hävdar att betyg och bedömning alltid har varit ett diskutabelt 

ämne men även ett känsligt sådant. Pernilla berättar att på 1960-talet behövdes inte 

lika omfattande dokumentation vid betygsättning samt att förändringar har skett på 

vad som ska betygsättas till exempel elever har inte idag ett betyg i uppförande. 

Dessutom har betygsystemet uppdaterats och att fler betygskalor finns. Däremot ser 

hon inga farhågor med det nya systemet eftersom hon anser att hon känner sig trygg i 

sitt yrkeskunnande. Anders är i samma linje och påstår att nya lärare har större 

problem att möta på grund av förändringen men att han kommer att ta hjälp av 

kollegor i fråga om höstterminens skriftliga omdöme. Anders anser även att 

omdömena har blivit mer komplicerade eftersom lärare inte ska berätta om elevers 

egenskaper vilket kan vara en fördel för elever att veta: ”Jag tror att det kan vara 

behövligt för elever att få veta sina styrkor men då framträder detta mer muntligt.” 

Han anser att elever alltid kommer att bli bedömda av omgivningen av samhället och 

att det hade varit en träning för elever att hantera andras uppfattningar i konstrast till 

sin egen uppfattning. Dessutom påstår Anders att utvecklingssamtalen har blivit mer 

elev-lärare än lärare-förälder samtal. Han förklarar att i sin tidigare arbetserfarenhet 

räckte ett muntligt samtal om elevens skolsituation men att idag ska 

utvecklingssamtal dokumenteras och undertecknas. I samma linje tillägger Pernilla 

att:  

 

Det har blivit tuffare då skolvärlden granskas och lärare blir allt mer stressade. 

Men jag föredrar nog dokumentationen för då arbetar alla på skolan under 

samma former av dokument. 

Dessutom ska numera lokala arbetsplaner finnas för varje ämnesområde en lärare gör 

vilket skiljer sig från Anders erfarenhet från 1960-talet då han nedtecknade 

terminens undervisnings innehåll i ett så kallat häfte. 
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6.9 Lärarnas upplevelser  

Vid frågan hur pedagogerna upplever kraven framgick olika svar. Anders betonar att 

Lgr 2011 i förhållande till Lgr 1962 är mer avskalad och tydlig eftersom den redogör 

vad som en undervisning ska innehålla. Pernilla betraktar kraven som mer 

tolkningsfria i fråga om en lärares riktlinjer men förklarar att det handlar om sunt 

förnuft eftersom allt uppenbart inte behövs nedtecknas. Lgr 1962 skildrade hur en 

lärare ska gå tillväga vilket i sin tur skapade en slags ro menar hon. Anna anser att 

kraven är en form av granskning av lärarens arbete eftersom Lgr 2011 tydligt visar 

lärarens skyldigheter. Pernilla och Anders anser att kraven har blivit påfrestande för 

läraren i takt med dokumentation dagens lärare har framför sig. Anna upplever att 

kollegor har förlorat kreativiteten med undervisningen i rädsla av att göra misstag: 

”Vad gör vi med elevernas undervisning egentligen när risken är att den kan bli 

tråkig”. Vid frågan hur pedagogerna uppfattar läraryrket idag i jämförelse med deras 

tidigare yrkeskarriär var alla tre eniga. Läraryrket är mer krävande och att friheten 

har fördärvats eftersom förändringarna verkar vara för yrkets bästa men till nackdel 

för läraren. Med andra ord har mer arbete har belastats på läraren och att ledningen 

idag är på föräldrars sida i hopp om att inte förlora framtida elever till konkurrerande 

skolor. Gemensam faktor för situationen idag och förr är att alla pedagoger uppger 

att arbetet alltid tas med hem: ”Det är som benet på min kropp, det ska helt enkelt 

bara följa med vart jag än går efter jobbet”. Dessutom agerar inte varje lärare efter 

förändringarna uppger Anna. Hon menar på att somliga medvetet förhåller sig till 

sina gamla vanor eftersom sådana lärare anser att vanorna är mer lämpliga och för 

elevers bästa än vad de nya förändringarna kan åstadkomma. Anders påstår även att 

det nästintill har blivit tabu att undervisa vid lärarbänken eftersom en sådan lärare 

betraktas som enformig. Dessutom hävdar han att ingen numera reagerar vid frågan 

hur han uppfattar det könsneutrala tilltalsnamnet ”lärare” men att sent 1950-tal 

forskade flertals feminister om ärendet i hopp om att bidra till det manliga 

lärarmaterialet. Slutligen hävdar Pernilla att lärare kämpar utan resultat om bättre 

villkor och status vilket för henne inte var angeläget under hennes tidigare 

yrkeskarriär.  

 

6.10 Oskrivna krav 

När pedagogerna fick frågan vilka oskrivna krav upplever dem finns på lärare men 

som inte är nedtecknade svarade Anders att ett av dem kraven är att vara en bra 

lärare. Med bra lärare menar han en omtyckt och kunnig lärare som brinner för 

människor och deras utveckling eftersom det är barn lärare har att göra med. Han 

menar även på att lärare påverkar barn och därmed bör inte alla vara lämpliga lärare 

vilket är något han har fått erfara av sina VFU-studenter. Somliga av hans VFU-

studenter har inte varit en lämplig lärarkandidat och att det inte heller är lätt för 

honom som handledare att förmedla detta och ifrågasätter hur en sådan student kan 

passera förbi utbildningen utan påpekningar från universitet och handledare. Han 

anser att en person verkligen bör överväga detta yrkesval och att det borde vara mer 

krav än rätt antal högskolepoäng för att komma in på lärarutbildningen: ”Att vara 

lärare är en stor uppgift och jag blir upprörd när olämpliga kandidater kommer in i 

yrket för jag vet själv vilken tillgång jag är som engagerad lärare med min 

erfarenhet”. Dessutom anser Anders att det finns en förståelse för lärares frustration 

över att konstant vara tillgänglig via mail, telefon och offentligt trots att lärare precis 

som anda yrkesgrupper enbart ska tjänstgöra 35-40 arbetstimmar. Ett annat krav han 
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lyfter fram är synen på att läraren ska kunna allt. Han förklarar att IKT underlättar 

vid sökningar om obesvarade frågor även om eleverna skämtsamt ifrågasätter varför 

han inte kan allt. Pernilla svarar att ett krav är att vara flexibel på så sätt att kunna ha 

flera bollar i luften men samtidigt utföra dem alla i tid. Att hantera konflikter på ett 

professionellt sätt till exempel bemöta föräldrar som anser att de kan bestämma över 

undervisning är ett annat oskrivet krav enligt Pernilla. Anna menar att en oskriven 

regel är att nästan vara odödlig i yrket eftersom flera kollegor har drabbats av 

utbrändhet. Samtliga pedagoger anser att eftersom yrket är så pass belastat med 

knapp tidsbrist och att alltid vara alla tillgodo är de oskrivna kraven att förbättra 

statusen, villkoren och lönen.   
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7 Diskussion   
Följande kapitel behandlar undersökningens genomförande och diskuterar 

resultatkapitlet sammankopplat till ett läroplansteoretiskt perspektiv och till 

bakgrundskapitlet.   

 

7.1 Metoddiskussion  

Med utgångspunkt i ett läroplansteoretiskt perspektiv ville vi utreda huruvida kraven 

på läraren har förändrats respektive inte förändrats över tid i relation till läroplanerna 

från 1962 och 2011. Samt hur lärare uppfattar dessa krav och vilka oskrivna krav 

som finns. En kvalitativ metod användes med hjälp av semistrukturerade frågor för 

att besvara frågeställningarna. Informanterna var endast tre stycken vilket både har 

sina för- och nackdelar. Fördelen var att intervjuerna kunde fördjupas för att få fram 

tillräckligt med data. En annan fördel var att informanterna hade oerhörd 

arbetserfarenhet vilket bidrog till mycket information. Eftersom det fanns en 

medvetenhet om att det enbart var tre informanter tillgängliga för undersökningen 

lades en medveten strategi att ställa fler öppna såväl frågor som följdfrågor för att 

fördjupa undersökningens data. En nackdel var att när fokuset läggs så hårt vid en 

detalj förloras helheten. Med andra ord låg fokuset på att finna lärare som hade varit 

verksamma sedan Lgr 1962 gällde för att kunna jämföra samma lärares upplevelser 

från då till idag. Således tappades ett uppenbart helhetsgrepp det vill säga att det 

hade varit möjligt att intervjua andra än verksamma lärare från Lgr 1962. Men att 

intervjua andra lärare som är verksamma idag och ändå kunna jämföra 

upplevelserna. 

 

Då arbetet undersöker lärares upplevelser av läroplanens krav ansågs den kvalitativa 

metoden som mest lämplig eftersom det är just upplevelserna som efterfrågas vilket 

kan besvaras effektivast i en intervju. Fördelen med att spela in var att det var alltid 

möjligt till att återgå till material. Nackdelen var oförberedda tekniska problem och 

att konstant kontrollera att det spelades in, vilket i sin tur skapade stressmoment samt 

påfrestande kontrollbehov. Att skicka ut enkäter hade i detta fall försvårat arbetet i 

takt med tidspressen och att tyda enkäterna hade kunnat ge tolkningsutrymme. En 

intervju däremot visar tydligt en persons inställning med hjälp av till exempel svar 

kopplat till kroppsspråk och gester. En persons instinktiva reaktion avslöjas vid 

öppna frågor. Vid en enkät har personen tid att fundera hur den ska besvara och för 

vilket syfte en fråga. Därtill går det att vända på det hela genom att det hade varit 

möjligt att skicka ut frågorna innan besöket för att ge betänketid kring faktafrågor 

men i det här fallet var det inte nödvändigt.  

 

I fråga om datamaterialen om samhällspolitisk situation och läraryrkets krav är det 

alltid möjligt att ifrågasätta vem det är som skriver historien. Till exempel är det 

samhällsvetare eller historiker eller någon tredje part för oavsett vem av dem 

påverkas resultatet av vilken funktion en forskare har i sitt syfte. Därför är det viktigt 

med denna medvetenhet att ha ett källkritiskt perspektiv i åtanke. Däremot har 

materialet flertal erkända forskare och således finns en tillförlitlighet eftersom deras 

resultat uppfyller vetenskapliga krav.  
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7.2 Kraven i kontrast till samhällspolitiken  

Hur kraven var på 1960-talet och idag beror på vilken politik som berörs av 

respektive årtal. Eftersom Englund (2005) förklarar sambanden mellan läroplan och 

politik är det möjligt att förstå att läroplanskraven på 1960-talet präglades av 

samhällssituationen. Läroplansteori utgår från didaktisk och politisk forskningsnivå 

för att tydligöra relationen mellan dem och deras påverkande i skolverksamheten 

(a.a.). Därmed dras slutsatsen att 1960-talets forskare gav sina bidrag vilket upptogs 

av politiker som i sin tur förändrade skolpolitiken och beslutade om dåvarande 

läroplanskrav.  

 

Således är det förståeligt att 1960-talets lärare hade krav som till exempel 

klasslärarsystem, integrerad undervisning och att betygsätta i grundskolans senare 

och tidigare år (SOU 1963:35). En tänkbar aspekt är att människan är anpassningsbar 

till sin situation och uppfattar den som naturlig i kontrast till en annan situation vilket 

i sin tur förklarar varför informanterna ansåg att kraven var ”mildare” och mer 

utförligare i Lgr 1962. Politikers föreställningar om skolpolitiken präglade 

utbildningspolitiken vilket resulterade i förändringar till exempel i synsättet på ordet 

lärare (Persson 2008, Carlsson 1992, Lidensjö & Lundgren 2000). Att 

socialdemokraterna arbetade för förändringar i genusnormen medförde dagens 

situation då ordet betraktas neutralt vilket bekräftas av informanterna. Å ena sidan 

visar det på ett givande resultat från politikernas strävan men å andra sidan är frågan 

behövs ord förändras eller enbart påverka människors synsätt.  

 

Dåvarande samhälle som Egidius (2005) beskrev en koppling mellan elever och 

arbetarna i en fabrik visar även hur skolpolitiken formade dåvarande lärarens 

undervisningsmetod det vill säga katedernundervisning (Heikkilä 2005, Jarick 2000, 

Isling 1980) vilket gällde under Lgr 1962. Informanterna hävdade att idag uppskattas 

en annan undervisningsform och att elever även har inflytande i arbetsmiljö. Detta 

kan exemplifieras med att elevers bordplacering kan vara fyra och fyra eller att hela 

klassens bordsplacering är formad som figuren av en hästsko. Enligt Lgr 2011 fostras 

barnen i samarbete för att möta samhällets krav på den demokratiska och jämställda 

individen. En annan aspekt kopplat till läroplansteori är hur västerländsk historia 

påverkar dess länder och grunden läggs av politiker för utformningen av läroplaners 

innehåll (Lindgren 2006, Linde 2000). Frågan är om historian reproducerar samma 

innehåll i takt med ökade krav för lärare och om varje generation är menat för 

samma tradition av kunskapsinlärning. För att förtydliga används Gärdenfors (2011) 

uttalande i media:  

 

Skolans institutionella struktur med läroplaner, scheman och lektioner bygger på 

tradition och inte på vetenskap. Lektionens regler verkar vara inspirerade av 

industrins löpande band. Det finns ingen forskning som säger att denna struktur 

är den bästa för lärande. Tvärtom, de dolda reglerna har en stark tendens att ta 

död på elevernas motivation. Lärarna måste jobba i motvind. Det krävs en 

skicklig lärare för att övervinna det motstånd som skolans struktur innebär och 

ändå lyckas motivera sina elever (Skolvärlden 2011). 
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Informanterna gick i samma linje vilket må bekräfta att förändringar även börja 

väckas i fråga om undervisningsmetodens tradition. En annan aspekt informanterna 

bekräftade var hur en lärare bör vara. Det har forskats om vilka egenskaper en lärare 

bör ha (Carlgren & Marton 2002) men läroplansteorin tar inte detta i beaktandet. 

Däremot är det åskådligt med dagens politik hur den format lärarutbildningen och 

läraryrket genom att reformera lärarutbildningen och införa behörighetskrav som är 

obligatoriskt för att undervisa. Visserligen sker inte förändringar snabbt i yrket 

däremot är det väsentliga att dem sker. Likväl må fallet bli inom sin tid med den 

eftersträvansvärda förbättringen av statusen och löneförhöjningarna (Hellberg 1995). 

 

Att dagens politik har lett till informanternas upplevelser av hårdare krav är 

förståeligt samt ifrågasättande när forskning verkar vara ensamt om att driva fram 

mindre skuldbeläggande på lärare (Goodson 1996). Då det framgår att lärares egna 

röster inte hörs (Persson 2008) är frågan vad poängen är med förändringarna om 

lärares röster inte tas i beaktande. Således är det förståeligt att lärare, som 

informanten berättade, diskuterar sinsemellan men dilemmat blir att det inte når fram 

till högre nivå utan att chansen för förändring stagnerar. Att dagens politik genomför 

förändringar är givande men frågan är på vems bekostnad när till exempel arbete inte 

kan genomföras på grund av tidsbrist, lärare betraktas vara tillgängliga konstant 

tillgodo för alla berörda, utökade arbetskrav inom olika riktlinjer, undervisningen har 

förlorat dess kreativitet och utbrändhet är enbart en tidsfråga enligt informanterna 

och forskarna Hargreaves 1998, Elmeroth m.fl. 2006 och Lindqvist 2002.  

 

Genom läroplansteori är det möjligt att se sambanden mellan kraven i läroplanerna 

från 1962 och 2011. Den politiska och didaktiska nivån gjorde att Lgr 2011 inte har 

som Lgr 1962 till exempel utförliga beskrivningar om skapandet av 

undervisningsformer, arrangemang av aktiviteter, hantering av föräldrar, 

tillvägagångssätt för lokala arbetsplaner, hjälpmedel för eleviakttagelser och 

elevbedömning. Snarare förväntas läraren agera det själv. Styrningen av skolan som 

är baserad på mål är formulerad av politiker och ska verkställas av lärare. Fördelen är 

att numera finns det anspråk på samverkan mellan personal och personal på olika 

skolnivåer. Samverkandet bidrar till utbyte av erfarenhet och idéer vilket kan ha 

samma funktion som beskrivningarna i Lgr 1962 och kan uppfattas som en 

komplettering till bristen av sådana i Lgr 2011. I och med att allmänna anvisningar 

inte finns i Lgr 2011 resulterade den läroplanen i att den är oerhörd kortfattad i 

förhållande till Lgr 1962 men tydligare. Avslutningsvis har Lgr 2011 förtydligat 

lärarens krav genom att visa lärarens uppgift medan Lgr 1962 sammanfattade all 

personal i ett samlingsbegrepp, skolpersonal.  
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8 SLUTSATS OCH VIDARE FORSKNING 
Kraven och syftena är fortfarande detsamma med läroplanerna 1962 och 2011 det 

vill säga fostra elever till demokratiska medborgare, vägleda för arbetsliv, 

personlighetsutveckling och allmänbildning. Däremot har tillvägagångssättet 

förändras och förtydligats i fråga om kraven i Lgr 2011. Att påstå att allt fler krav 

ställs på läraren inom olika riktlinjer och mål är kontroversiellt eftersom det framgick 

i resultaten att erfarenhet kan avgöra om lärare uppfattar att kraven har blivit alltfler i 

följande: normer och värden, kunskaper, elevens ansvar och inflytande, skola och 

hem, övergång och samverkan, skola och omvärlden och bedömning och betyg. 

Resultaten är därmed en kontrast till vad som pågår i aktuella debatter om lärares 

arbetsbörda. Medan debatterna upptar utrymmet med åsikter om att yrket är 

överbelastat för lärarna att genomföra visar resultaten i studien på att erfarenhet 

underlättar yrket. Det är därmed väsentligt att ifrågasätta debatten om det råder en 

myt i fråga om arbetsbördan och vad den egentligen beror på. Frågan är om erfarna 

lärare kan tillföra mer i verksamheten än att kontinuerligt förlita sig på nya inslag i 

verksamheten. Att även samverkan behövs i denna aspekt mellan erfarna och nya 

kollegor för ge ett nyanserat synsätt på arbetsbördan. Samtidigt får lärare alltfler 

såväl positiva som negativa upplevelser av förkomna oskrivna krav vilket inte går 

hand i hand ihop med lärarens skyldigheter. Upplevelserna bottnar snarare i vem som 

tillfrågas, hur den hanterar upplevelserna och hur den utövar sitt yrke det vill säga 

om personen gör arbetet till en börda eller ej. Detta arbete har givit ett nytt inslag i 

och med att när sökningen skedde efter liknande arbeten upptäcktes inga sådana. Ett 

möjligt inslag att vidareforska är att observera hur många av lärarens krav eller 

riktlinjer samt oskrivna sådana den uppfyller under en dag för att illustrera hur 

allsidigt en lärares yrkesvardag är. På så sätt kanske det vore möjligt att förstå varför 

en lärare kräver bättre villkor i sitt yrke. Att få en utökad förståelse för tidigare krav 

ger möjligheten till att förstå varför dagens krav är utformade på så vis. Frågan är om 

dagens krav kommer att leda till förändring och eventuellt förbättring för lärarens 

situation.  
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