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Abstract

Which assignment teachers feel they have to accomplish in their professional work has been the 
starting point of this essay. To find this out, two questions have been asked:

1.Which assignment do teachers experience as the most important assignment? How can this be re-
lated to the curriculum?
2.How do teachers interpret the term 'learning'? How can this be related to the curriculum?

Working as a teacher means that you have different assignments to implement, which brings com-
plexity to it. One part is to prepare the students for becoming future citizens. Another part is to see 
to that they reach the knowledge as well as other goals of the education. By interviewing teachers 
working with students in different ages, differences and similarities have been shown. For example 
safety, teaching, and pleasurable learning are seen as the most important assignments to perform. 
Learning can mean many things, and it is important to know what the goal of it is to be able to grant 
good conditions for it. Learning always means that some kind of change is made.

Keywords: teacher, curriculum, assignment, learning
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1. Inledning
Som snart  nyutexaminerad lärare ligger det  nära till  hands att  fundera kring vilken roll  läraren 

spelar i skolan och samhället idag. Få yrken är så omdiskuterade som lärarens, nästan alla har en 

åsikt om skolan med dess innehåll och lärarens roll i undervisningen och för elevernas resultat. 

Vilken roll läraren spelar och vilken dennes uppgifter är kan synen variera kring, beroende av vem 

som tillfrågas. Skolan och dess arbetsmiljö innebär många möten och kräver kompetens att hantera 

olika situationer, där också olika roller kan intas vilket kräver att kompetenta lärare finns att tillgå. 

Ofta kritiseras skolan och lärarkåren, det massmediala intresset fokuserar på det negativa i skolan 

och  bortser  från  det  positiva.  Skolan  är  dessutom  en  politiskt  uppmärksammad  sfär,  och 

skolpolitikens utformning förändras ofta. Vilka konsekvenser detta får för skolans verksamhet och 

för dess lärare och elever är något som tål att tänkas på. Utifrån läroplanen vilken preciserar skolans 

och lärarnas uppdrag, kan vi läsa vilka mål det är eleverna ska uppnå och det är höga krav som 

ställs på både lärarna och eleverna. Det jag kommer undersöka i denna uppsats är vilken syn lärarna 

själva har kring uppdragen och om deras syn speglar läroplanens krav och formuleringar.

1.1 Syfte och problem

Problemet utgörs av läraryrkets komplexitet, vilket tar sig uttryck i flera olikartade arbetsuppgifter 

som alla ska utföras med elevernas bästa för ögonen. Uppgifterna formuleras i läroplanen vilken 

styr  skolans  verksamhet,  och  verksamheten  utformas  och  genomförs  av  lärarna.  Syftet  med 

uppsatsen är att undersöka vilket eller vilka uppdrag som lärare upplever att de förväntas utföra i sitt 

möte med eleverna i det dagliga yrkesarbetet, samt att relatera lärarupplevelserna till läroplanens 

formuleringar.

1.2 Frågeställningar

För att uppnå syftet och avgränsa undersökningen utgår uppsatsen ifrån följande frågeställningar:

•Vad upplevs som lärarens viktigaste uppdrag? Hur kan det relateras till läroplanen?

•Vad upplevs begreppet lärande innebära? Hur kan det relateras till läroplanen?

1.3 Disposition

Då nu inledningsvis problemet med läraryrkets komplexitet, syftet att undersöka vilken eller vilka 

roller som läraren förväntas leva upptill och frågeställningarna som preciserar syftet presenterats, 

följer kapitel två där teorier och perspektiv kring lärarens olika roller och yrkesliv tar upp synsätt 

kring vad det innebär att vara en bra lärare och att yrkets roller kan vara både pedagogens, ledarens 

och den ämneskunniges. Det metodiska tillvägagångssättet utvecklas i det tredje kapitlet, kvalitativa 
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intervjuer med yrkesverksamma lärare inom några av skolans olika verksamheter har utgjort den 

empiriska delen av uppsatsen. Resultatet och analysen, vilka visar på att det av de yrkesverksamma 

lärarna upplevs finnas fler uppdrag än de som specificeras i läroplanstexten, och att synen på den 

goda läraren i viss mån varierar återfinns i kapitel fyra. Det femte kapitlet diskuterar resultaten och 

analysen och tar bland annat upp vikten av samarbete mellan lärarna i skolan och hur synen på 

lärande är avgörande för verksamhetens utformning. Avslutningsvis sammanfattas uppsatsen i det 

sjätte kapitlet där bland annat slutsatsen dras att läraruppdraget kan anses vara komplext och att 

lärande  inte  är  en  exklusiv  företeelse  för  skolans  verksamhet,  utan  kan  ske  i  olikartade 

sammanhang.
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2. Teori

Detta kapitel presenterar den teoretiska bakgrunden runt läraryrket och begreppet lärande och utgör 

även en forskningsöversikt över området.

2.1 Läraryrkets uppdrag och roller

Synen på och utformningen av läraryrket har varierat och förändrats genom historien, liksom yrkets 

status och arbetsuppgifter. Den tidigare auktoriteten som läraren erhöll automatiskt måste numera 

dagligen erövras av varje lärare, i varje möte med eleverna. Då de allra flesta individer har egna 

skolerfarenheter finns det många åsikter och erfarenheter av läraryrket och dess utövning. Yrket är 

omdiskuterat och ofta kritiserat från olika håll. Det praktiska lärararbetet innebär att utföra många 

olika  slags  uppgifter  såsom  undervisning,  utvecklingssamtal,  planering  av  undervisning, 

dokumentation, arbetslagsmöten med mera. De olika uppgifterna kräver olika förmågor och kan 

innebära att olika roller intas, vilket visar på att en komplexitet finns inbyggd i läraryrket.

2.1.1 Skolans och lärarnas samhällsuppdrag

Enligt skollagen, skriver Brynolf med flera, ska lärarna i sitt arbete ha kunskaper, erfarenheter, sunt 

förnuft  och  rätt  attityder.  De  ska  agera  på  ett  sätt  som  tål  kritisk  offentlig  granskning  i  ett 

ekonomiskt perspektiv, ha intuition och känsla för elevers möjligheter och behov. Lärarna ska klara 

av att utbilda en grupp ungdomar enligt myndighetskrav, samhällets behov samt förbereda dem för 

framtiden, då de ska kunna utvecklas till harmoniska människor och bli goda samhällsmedborgare.1 

Feldt  med  flera  beskriver  att  skolan   ifrån  staten  har  fått  uppdraget  att  utveckla  demokratisk 

kompetens hos ungdomarna, vilket innebär att kunna reflektera kring, bearbeta, förhålla sig till och 

agera utifrån de grundläggande demokratiska värdena.2 Hur omsätter man dessa krav på lärarna och 

eleverna till praktik, det vill säga hur skapas och tillägnas demokratisk kompetens? Det är först och 

främst viktigt att vara klar över vad det är som eftersträvas. Därefter måste kraven anpassas till 

elevernas nivå och kraven bör utökas successivt. Arbetet med att forma demokratiska medborgare 

måste börja redan i förskolans verksamhet, genom att alla barn behandlas likvärdigt. Granström 

skriver:

Skolan speglar i hög grad den kultur, det samhälle och den historiska epok som råder. Olika politiska system 

och olika ekonomiska och sociala  förhållanden ger  olika  förutsättningar  för  skolan och för  lärares  arbete. 

Eftersom skolan är en av de viktigaste socialiserande institutionerna i ett samhälle blir också lärarna viktiga 

aktörer för samhällets överföring av värden och normer. Detta avspeglar sig i hur lärare utför sin uppgift i 

skilda sammanhang.3

1 Brynolf m.fl. 2012: s. 20.
2 Feldt m.fl. 2011: s. 126.
3 Granström 2012: s. 29.
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Skolans uppdrag och utformning är beroende av samhället i stort, men bidrar också till att utföra ett 

samhällsuppdrag,  eller  kanske  flera  med tanke  på  läroplanens  omfattning.  För  att  skolans  hela 

samhällsuppdrag ska kunna klaras av behövs en vilja till samarbete och kollegial öppenhet. Den 

traditionella ensamlärarrollen måste förändras, skriver Brynolf med flera, och samverkan ske med 

kollegor, med ett delat kollektivt ansvar liggande på arbetslaget för att målen ska kunna uppnås.4 

Dagens skola ställer allt högre krav på att läraren ska samarbeta med andra vuxna i skolan, och 

utifrån samhällets läro- och skolplaner utforma lokala arbetsplaner med tydliga kvalitetskrav, vilket 

tas  upp  av  Numan.  De  professionella  lärarna  ska  även  kunna  dokumentera  och  utvärdera 

verksamheten, producera teoretisk kunskap i och om lärande och forska i skolans vardag. Dessutom 

ska  intentionerna  och  resultaten  föras  ut  så  att  elever,  föräldrar,  skolpolitiker  och  den  breda 

allmänheten förstår dem. Utöver detta förväntas engagemang, förmåga att stimulera barnens mod 

och nyfikenhet, empatisk förmåga och inspirera barnen att söka kunskap. Skolan skall också vara 

rolig för eleverna.5 Det är alltså många förmågor som krävs att lärarna har,  vilket  visar på den 

komplexitet  som  yrket  innehåller.  Hur  ska  lärarna  hinna  med  allt  detta,  kan  man  fråga  sig. 

Naturligtvis är det viktigt att verksamheten är genomtänkt och välplanerad, samt syftar till att uppnå 

de formella målen som ställs i läroplanen. För att detta ska kunna göras krävs att samarbete sker, då 

en lärare inte själv kan ansvara för att allt i läroplanen genomförs. Engagerade lärare som bryr sig 

om och försöker stimulera eleverna till  att  söka kunskaper och lära sig mer,  och som dessutom 

försöker göra skolan rolig, ger nog eleverna bra förutsättningar för att ta sig framåt i sin utveckling. 

Utöver detta krävs det dock att läraren hjälper eleverna att fokusera på innehållet i undervisningen, 

allt kan inte vara roligt utan ibland måste vissa saker genomföras ändå, vilket kan leda till att något 

blir roligt när eleven lärt sig något nytt.  

Brynolf med flera anser att den (tidigare) utbredda uppfattningen om lärarens frihet att själv utforma 

sin yrkesroll, genom att stänga dörren och göra som de själva ville, är inte representativ för dagens 

lärare. Numera är lärarens samhällsuppdrag tydligt, vilket framgår av de nationella styrdokumenten 

– läroplanerna.6 De skriver även att vid planeringen av det dagliga arbetet måste läraren både ta 

hänsyn till nationella styrdokument och mätbara kunskapskrav, samt kravet att eleverna ska delta i 

undervisningens planering. Genom att involvera eleverna i planeringen kan eleverna vara delaktiga 

och  kanske  ta  mer  ansvar  för  sitt  lärande,  med förutsättning att  de  engageras  på  det  sätt  som 

motsvarar dess förmåga. Läraren måste vara väl förberedd inför detta gemensamma planerande, så 

att eleverna får ett verkligt inflytande samtidigt som innehållet speglar läroplanens krav. De ökade 

kraven  på  dokumentation  har  tillkommit  för  att  lärare  ska  kunna  klargöra,  försvara  och 

4 Brynolf m.fl. 2012: s. 18.
5 Numan 2000: s. 191.
6 Brynolf 2012: s. 17.
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förhoppningsvis reflektera mer över sitt  handlande.7 Hur detta sedan omsätts  ifrån ambition till 

handling och om dokumentationen faktiskt bidrar till ett ökat reflekterande hos lärarkåren kan dock 

ifrågasättas. Det är inte säkert att det faktiska resultatet överensstämmer med tanken som ligger 

bakom, utan kan till och med bidra till  att  mindre tid finns för reflektion då den administrativa 

bördan ökar för lärarna, genom kravet på utökad dokumentation. Feldt med flera anser att lärarna är 

grunden i den nya skolans förmåga att bli framgångsrik tillsammans med eleverna. En ny tid och 

värld kräver att skolan på bästa sätt förbereder ungdomarna för sina fortsatta livsresor. Att vara 

lärare innebär därför att aldrig bli färdig i sin egen kunskaps- och erfarenhetsutveckling.8 Genom att 

hela tiden  sträva efter  att  utveckla både  sina kunskaper  och arbetsmetoder,  kan lärarna  ge  god 

undervisning och därigenom bidra till ett aktuellt lärande hos sina elever. Detta arbete är viktigt, 

men kan också vara tidskrävande och kännas tungt för lärarna vilka, som tidigare behandlats, har ett 

komplext yrkesuppdrag.  

2.1.2 Den goda läraren

Lärarens  profession  är  ett  yrke  med  speciella  kunskaper,  en  speciell  etik  och  en  personlig 

kompetens. I och med införandet av dagens läroplaner och lärarlegitimationen, skriver Brynolf med 

flera, finns möjligheter att ge läraryrket en professionell status. Det ger stora möjligheter till en 

personlig utformning och till att utmana det praktiska arbetet i en kreativ och utvecklande process.9 

I viss mån kan lärarna själva utforma sin yrkesvardag, genom att undervisa på ett sådant sätt som de 

tycker är lämpligt. Men det finns också begränsningar till exempel i tid som finns att tillgå, resurser 

och även arbetssätten kan begränsas av samarbeten mellan ämnen och lärare.  

Vad som är lärarens uppgifter och vad det innebär att vara en god lärare finns det olika synvinklar 

och synsätt kring. Exempelvis kan den främsta uppgiften för läraren anses vara att hjälpa andra att 

lära sig,10 vissa poängterar att den viktigaste faktorn för att bli en bra pedagog är att  verkligen 

behärska sitt  kunskapsområde. Genom att  vara expert  inom sitt  område kan läraren välja  ut  de 

mönster som är viktigast för eleverna att förstå.11 Sannolikt är det så att en god lärare både är bra på 

att hjälpa eleverna att förstå och är expert på sitt ämne. Genom att kunna mycket om det som man 

undervisar om, kan man ha god insyn i vad som är det viktigaste att förmedla till eleverna. Det är 

dock viktigt att läraren anpassar sitt innehåll till en lämplig nivå för eleverna.  Den gode läraren 

utmärker sig enligt Feldt med flera genom att vara engagerad och bry sig om eleverna, utgå från 

elevernas  förkunskaper  och  sätt  att  tänka  samt  genom  att  anpassa  undervisningen  efter  detta. 

7 Brynolf m.fl. 2012: s. 27.
8 Feldt m.fl. 2011: s. 78.
9 Brynolf m.fl. 2012: s. 24.
10 Runesson 2011: s. 57.
11 Gärdenfors 2011: s. 79.
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Läraren  ska  även  vara  styrande  och  tydlig.  Skolmiljön  ska  vara  öppen  och  tillåta  försök  och 

misstag.12 Feldt med flera beskriver att lärarens professionella uppgift är att  utgå från att eleverna 

har förmåga och vilja att ta personligt ansvar för sin inlärning, se till att ett verkligt inflytande på 

arbetssätt,  arbetsformer  och  innehåll  i  undervisningen  ges  åt  alla  elever.  Läraren  ska  också 

uppmuntra elever med svårigheter att framföra sina synpunkter till att efter sin förmåga framföra 

sina synpunkter, låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer och planera undervisningen 

tillsammans med eleverna samt utvärdera undervisningen tillsammans med eleverna. För att detta 

ska kunna genomföras måste läraren diskutera med eleverna hur arbetsformer och innehåll inom 

kurser ska väljas och utvärderas. Det ställer då krav på att mål och kunskapskrav presenteras så att 

eleverna förstår, så att de får klart för sig vad som krävs för att nå ett visst mål.13 Lyhördhet från 

lärarens sida gentemot eleverna är av avgörande vikt, samtidigt som man måste vara klar över sina 

intentioner, vad det är man vill uppnå inom olika ämnesområden och genom olika arbetsmetoder.

Englund  beskriver  att  kraven  på  lärarna  har  skärpts  samtidigt  som  kraven  blivit  mer 

mångfacetterade  och  delvis  motstridande.  Skolan  är  ständigt  utsatt  för  kritiska  värderingar  och 

lärarjobbet,  vilket  i  debatten  framstår  som  enkelt,  blir  utsatt  för  motsägelsefulla  krav  och 

förväntningar.14 Hur dessa krav och förväntningar styr arbetet är viktigt att reflektera över både för 

den enskilde läraren men också gemensamt på arbetsplatsen, för att kunna arbeta likvärdigt och i 

samma riktning. Verksamheten i skolan har en tendens att bli alltmer händelsestyrd, i ständiga här-

och-nu-situationer måste läraren lösa uppkomna problem, fatta beslut och genomföra åtgärder under 

tidspress.15 Carlgren  anser  att  ofta  ställs  lärarna  inför  valet  mellan att  å  ena  sidan  upprätthålla 

ordningen och hålla skolarbetet igång och att å den andra skapa förutsättningar för lärande.16 Trots 

noggrann planering är det  osannolikt att ett  lektionspass blir helt som läraren tänkt sig. Ju mer 

erfarenhet läraren har, desto enklare blir det att hantera oväntade situationer och riktningar som 

lektioner  kan  ta.  Genom att  uppleva  och  uppvisa  en  trygghet  i  sin  lärarroll  ger  läraren  goda 

förutsättningar att tillägna sig det innehåll som för tillfället avses. Enligt Löwenborg & Gíslason är 

lärarens arbete är i hög grad beroende av personligheten som det viktigaste verktyget i relationerna 

till eleverna, föräldrarna och kollegorna. Enbart genom att lära sig olika tekniker och metoder blir 

man inte en bra lärare, för att utvecklas som lärare måste man vara beredd att titta på den egna 

personligheten och hur den påverkar arbetet.17 Brynolf med flera påpekar att lärarens kompetens 

och  personlighet  är  viktiga  för  dennes  framgångar,  till  exempel  gällande  ämneskunskaper, 

ambitioner, social kompetens, utvecklingsbenägenhet och praktisk förmåga att ansvara för elevernas 
12 Feldt m.fl. 2011: s. 91.
13 Feldt m.fl. 2011: s. 126f.
14 Englund 2012: s. 9.
15 Brynolf m.fl. 2012: s. 21.
16 Carlgren 2011: s. 125.
17 Löwenborg & Gíslason 2002: s. 43.
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fostran och lärande. Det påverkar också hur den individuella lärarrollen utformas.18 I ett yrke där 

människor möter andra människor upprättas olika relationer, och det är viktigt att vara medveten om 

sitt agerande samt hur det kan uppfattas av andra människor. Lärarens arbete innehåller flera roller, 

vilket redogörs för i följande kapitel.

2.1.3 Läraryrkets olika roller

Inom den komplexa skolvärlden finns många relationer, förväntningar och uppdrag. Samtidigt är 

den  lockande,  dynamisk,  spännande,  intressant  och  full  av  positiva  händelser  och  många 

möjligheter. Läraryrket innebär flera olika roller då det innebär att kunna agera i flera olika typer av 

situationer.19 Ahlstrand med flera menar att lärare som är reflekterande, regelbundet byter roller, 

arbetar i ett stödjande klimat samt ges möjlighet att delta i att fatta avgörande beslut, behåller sin 

motivation och tillfredsställelse i arbetet.20 Varje dag innebär nya möten och situationer som skapas 

mellan kollegor och tillsammans med eleverna, vilket innebär att varje dag i viss mån är unik och 

skiljer  sig  från  föregående  dagar.  Genom  att  försöka  ta  tillvara  på  dessa  möten,  kan  lärarens 

yrkesvardag bli spännande och lärorik, men samtidigt ansträngande då det aldrig är helt klart vad 

som väntar.   

 

Något  förenklat  kan  läraryrket  beskrivas  som  tre  olika  roller;  läraren  ska  vara  ämneskunnig, 

pedagog och ledare för elevernas lärande.21 Det räcker inte att bara inta en av rollerna, för trots allt 

krävs alla tre delarna för att lyckas som lärare. Genom att veta mer än eleverna är läraren experten, 

vilken delar med sig av sina kunskaper på ett pedagogiskt sätt för att på så sätt leda eleverna till ett 

lärande. Lärarens roll är att möjliggöra för eleverna att upptäcka nya aspekter, att skifta perspektiv 

kring lärandeobjektet, det vill säga fenomenet som ska läras.22 Löwenborg & Gíslason menar att 

lärare både har tagit på sig och fått rollen som ledare. Hos läraren handlar ledarskapet om att hjälpa 

eleverna att uppnå sina mål och att stärka gruppens sammanhållning.23 För att kunna utöva ett bra 

ledarskap behöver läraren ha överblick över hela gruppen, det är också viktigt att läraren rör sig 

bland  eleverna.24  Stensmo  påpekar  att  genom  att  vara  tillgänglig  för  eleverna  underlättas  ett 

samarbete i klassrummet. Det är läraren själv som väljer sin ledarstil, men dennes egna antaganden 

om  människor  och  människors  lärande  är  avgörande  för  utformningen  av  ledarstilen.25 Det 

yrkesverksamma livet kan betraktas som en process där ständiga möjligheter till förändring finns; 

alla de känslor, tankar och uppfattningar som människor har finns med i utövandet av lärarrollen. 
18 Brynolf m.fl. 2012: s. 26.
19 Brynolf m.fl. 2012: s. 11.
20 Ahlstrand m.fl. 2008: s. 193.
21 Feldt m.fl. 2011: s. 81.
22 Holmqvist 2006: s. 15f.
23 Löwenborg & Gíslason 2002: s. 17.
24 Löwenborg & Gíslason 2002: s. 31.
25 Stensmo 2012: s. 63.
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Läraren  måste  på olika  sätt  handskas  med och  använda dessa  känslor  och  tankar.26 För  att  nå 

eleverna och möta dem på deras nivå, är det viktigt att ta hänsyn till gruppens dynamik och att låta 

eleverna komma till tals. Det är fråga om ett ständigt avläsande av situationer som lärare måste 

göra, vilket med yrkesrutin kan ske allt mer automatiskt med tiden.

En  del  av  att  vara  lärare  är  att  kunna  leda  undervisningsverksamhet,  liksom att  kunna  arbeta 

tillsammans med olika kollegor, ha kunskap om elevers olika sätt att lära och att kunna prioritera 

och utvärdera olika ämnesinnehåll.27 Kroksmark skriver att typen av undervisning som förknippas 

med en del av lärarens yrkeskompetens bygger på ett vetande, uttryckt via kunnande och vetande i 

att undervisa.28 Dimenäs beskriver att idag undervisar grundskolläraren i olika ämnen och förväntas 

även ha andra kunskaper. Då samhället har förändrats har innehållet och uppgifterna i grundskolan 

och  förskolan  närmat  sig  varandra,  de  allmänna  och  sociala  frågorna  har  fått  större  utrymme. 

Lärarrollen har förändrats inom båda verksamheterna.29 Läraren ska vara utbildad för den nivå och 

de ämnen som ska undervisas i.30 Efter utbildningen är det meningen att läraren ska vara förberedd 

inför att praktiskt omsätta sina kunskaper i förskolans respektive skolans verksamhet. Det verkar 

dock som att många nyblivna lärare känner att de saknar kunskaper som krävs i den faktiska och 

praktiska verksamheten, till exempel hur man håller ett utvecklingssamtal, hur man tar kontakt med 

hemmen och andra uppgifter, vilket kan leda till en osäkerhet hos de nyblivna lärarna.

Långström & Viklund tar upp att under ett längre lektionspass kan en lärare behöva fatta hundratals 

olika beslut. Då underlättas arbetssituationen av att de praktiska lärarkunskaperna fått karaktär av 

rutin,  eftersom  läraren  kan  koncentrera  tänkandet  och  uppmärksamheten  på  det  som  sker  i 

klassrummet just då.31 För att fungera måste ledarskapet i en stor grupp ofta vara mer strukturerat, 

tydligt och styrande. Spontant tenderar också stora grupper att splittras i mindre grupper, för att 

täcka  behovet  av sociala  relationer.  Informella  ledare  skapas  ofta  i  dessa  undergrupper,  skriver 

Löwenborg & Gíslason.32 Selander anser att genom att vara medveten om hur de sociala mönstren 

ser  ut  kan läraren vara  uppmärksam och bemöta  de eventuella  svårigheter  som kan uppstå vid 

arbeten i mindre grupper. För att arbete i mindre grupper ska bli meningsfullt, är det viktigt att alla 

elever görs delaktiga och praktiskt deltar i arbetet som grupp. Läraren måste vara medveten om vad 

det är som ska uppnås med den metod som används i undervisningen. Läraren har ett ansvar för att 

designa sin undervisning, genom att tolka läroplanen, arrangera undervisning, välja läromedel och 

26 Löwenborg & Gíslason 2002: s. 43.
27 Dimenäs 2007: s. 41.
28 Kroksmark 2000: s. 69.
29 Dimenäs 2007: s. 14.
30 Feldt m.fl. 2011: s. 87.
31 Långström & Viklund 2006: s. 9.
32 Löwenborg & Gíslason 2002: s. 199.
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bedöma lärandet.33 Lärarens genomförande av en viss kurs utbildning ska styras av kursens syfte, 

mål, centrala innehåll och kunskapskrav. En viss frihet finns att välja medel för att uppnå målen, 

undervisningen  kan  variera  men  utvärderingen  ska  stämma  med  de  uppställda  målen. 

Undervisningen måste behandla det centrala relevanta innehållet, skriver Eriksson & Henriksson.34 

Genom att  utgå  från  de formellt  uppställda målen ser  läraren till  att  eleverna får  möjlighet  att 

tillgodogöra sig det som förväntas och krävs av dem. Tillsammans med eleverna finns det viss 

möjlighet att välja innehåll, vilket bör utnyttjas för att göra eleverna delaktiga. Redan i de yngre 

åldrarna bör eleverna göras delaktiga för att successivt öka deras delaktighet och inflytande. Det är 

dock alltid lärarens ansvar att visa på de valbara alternativen.

2.2 Lärande och undervisning är inte synonymer

Lärande borde vara det som genomsyrar allt som läraren i skolan arbetar med, då det är inom detta 

område  lärarens  unika  kompetens  finns,  skriver  Holmqvist.  Denna  kompetens  omöjliggör 

ersättandet av läraren med en person utan kvalifikationerna som medföljer lärarens yrkestitel. Inom 

områden av mer social karaktär är det lärarens uppgift att förstå hur eleverna kan läras att utveckla 

sina sociala förmågor.35 Med lärande som mål och avsikt både gällande elevernas kunskaper och 

sociala förmågor, bör lärarna i arbetslagen tillsammans diskutera hur dessa mål kan arbetas med och 

hur man mäter om målen uppnåtts.  Genom att sträva mot samma mål, dock inte nödvändigtvis 

genom samma arbetssätt, finns det bättre möjligheter och sannolikhet att målen uppnås tillsammans 

med eleverna.  

Begreppet lärande är mångtydigt och synsätten varierar kring hur lärande ska definieras och vad 

dess  innehåll  är,  beroende  av  vilket  perspektiv  som intas.  Lärande  kan  ses  som formellt  eller 

informellt,  det  kan  vara  medvetet  eller  omedvetet,  men  det  sker  alltid  i  sammanhang.  Jensen 

uttrycker att lärande alltid sker i ett sammanhang och aldrig i ett vakuum, lärandesituationer har en 

form och ett innehåll.36 Lärandet är alltså inte ett enda fenomen, utan kan innebära flera saker. Till 

exempel kan lärande,enligt Holmqvist, innebära att erfara omvärlden på ett nytt sätt.37 Lärande kan 

också beskrivas som en process från aning till säkerhet, från försiktigt prövande till behärskning, 

enligt von Wrigt som beskriver att skolans rutiner för lärande innehåller olika moment såsom lära 

känna,  öva,  få  feedback,  öva,  berätta,  behärska  etcetera.  Vad  begreppet  lärande  innehåller  är 

beroende av dess inriktning och syfte, vad det är som ska mätas och ringas in avgör dess definition. 

Skolans  och  lärarnas  uppdrag  idag  är  att  ta  tag  i  lärandet,  berika  det  och  rikta  elevernas 

33 Selander 2012: s. 215.
34 Eriksson & Henriksson 2012: s. 304.
35 Holmqvist 2006: s. 11.
36 Jensen 2011: s. 21.
37 Holmqvist 2006: s. 15f.
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uppmärksamhet så att de lär sig och tar hänsyn till olikhet istället för att bara lära sig nya kunskaper 

och färdigheter. Läraren har också uppgiften att kunna gripa in och förstå vad som händer när elever 

hamnar  på  villovägar  eller  kommer  av  sig.  Detta  kräver  att  läraren  förstår  sig  på  eleven,  den 

lärande. Viktigt är dock att skilja mellan undervisning och lärande; ibland sammanfaller de, ibland 

inte.38 Detta håller dock inte Alerby med flera med om utan skriver att begreppet lärande innehåller 

både inlärning och undervisning. Oavsett var undervisningen och förhoppningsvis inlärningen sker, 

är det som sker styrt av olika mål, och utbildningens mål överensstämmer inte alltid nödvändigtvis 

med  elevens  mål.39 Lärande  innebär  enligt  Carlgren  att  relationen  mellan  individen  och 

sammanhanget hon befinner sig i förändras. Genom lärandet möjliggörs urskiljande av fler nyanser 

och distinktioner i allt mer komplexa dimensioner och aspekters konstellationer.40 Gemensamt för 

dessa olika definitioner är att lärandet innehåller någon form av förändring hos den lärande, eleven, 

och att läraren anses ha ansvaret för att denna förändring ska kunna ske. Samtidigt är det viktigt att 

poängtera att lärandet är beroende av elevens intresse och vilja att lära, vilka läraren bör uppmuntra 

och stimulera, något som kan låta självklart men i praktiken inte visar sig vara så enkelt.  Jensen 

skriver att innan det som ska läras kan bli tillgodogjort måste det bearbetas av individen. Även om 

det ibland kan fungera att vuxna försöker tvinga barn att lära, lär sig barn bäst om de själva är 

intresserade av något.41 En lärare kan inte tvinga någon till att lära sig, men kan bistå med hjälp och 

försöka skapa goda förutsättningar för att lärande ska kunna ske.

Enligt  Löwenborg & Gíslason är den förmodligen viktigaste faktorn gällande att  skapa ett  gott 

klimat för lärande lärarens förmåga att leda grupper.42 För att ett faktiskt lärande ska kunna ske, 

skriver Englund, krävs en engagerad och positiv lärandeattityd hos den lärande, vilket  i  sin tur 

ställer  specifika  krav  på  lärarprofessionen  och  dess  förmåga att  skapa klimat  och  atmosfär  för 

lärande. En av de centrala kompetenserna hos läraren är bedömningen av hur förutsättningarna i 

pedagogiska situationer tar form och förändras i samspelet med de lärande, då förutsättningarna är 

mycket olika i olika pedagogiska situationer.43 Det gäller alltså för läraren att vara medveten om vad 

som händer i klassrummet och föröka att se till  att  alla elever tillgodogör sig det  innehåll  som 

behandlas.  Hur  man  uppnår  detta  finns  inget  universalsvar  på,  utan  alla  lärare  måste  försöka 

upprätta goda relationer med sina elever, för att kunna hjälpa dem på vägen mot ett utökat lärande. 

Genom att uppmuntra eleverna till att använda sina förmågor och att utmana sig själva, kan läraren 

stimulera eleverna till ett utökat lärande, men det kräver att eleverna själva är villiga att genomföra 

det.  Intentionen  att  åstadkomma  inlärning  är  grunden  för  att  skilja  undervisning  och  andra 
38 Wright von 2011: s. 139.
39 Alerby m.fl. 2000: s. 18f.
40 Carlgren 2011: s. 129.
41 Jensen 2011: s. 29.
42 Löwenborg & Gíslason 2002: s. 17.
43 Englund 2011: s. 206f.
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handlingar åt.44 Runesson poängterar att både  vad och  hur (min kursivering) bör beaktas för att 

kunna planera för lärande och för att förstå varför någon inte lär sig det avsedda. Vad har att göra 

med innehållet,  hur innebär processen.45 För den erfarne läraren är det, enligt  Holmqvist, ingen 

överraskning att det som läraren avser att lära eleverna i en undervisningssituation inte alltid är det 

som  verkligen  sker  i  undervisningen,  och  inte  heller  alltid  det  som  eleverna  verkligen  lär.46 

Eftersom det är människor som ska lära sig, måste man vara beredd på de mänskliga känslor som 

kan uppstå i olika situationer. Alla känslor som ryms i en människa följer med även till skolan och 

kan påverka elevens lärandeattityd, både positivt och negativt. Det är därför viktigt för lärare att 

kunna anpassa sig till de olika situationer som kan uppstå och ta tillvara på de tillfällen som ges för 

att  involvera elevernas upplevelser,  vilket  förhoppningsvis leder till  ett  utökat engagemang från 

elevernas sida.

Liberg tar upp att frågan hur man skapar en undervisning som engagerar elever och lägger grund för 

möten mellan elever och det som ska läras har blivit mer angelägen, då eleverna numera anses 

deltagande  i  skapandet  av  undervisningsinnehållet.47 Den  centrala  didaktiska  utmaningen  för 

läraren, menar Liberg, är att skapa ett möte mellan eleverna och innehållet.48 Det gäller för läraren 

att vara fullständigt klar över vad det ”något”, det vill säga innehållet, vars kunskaper eleverna ska 

tillägna sig kunskaper kring är. Sundh påpekar att undervisningsprocessen inleds med att läraren 

förstår vad eleverna ska lära sig och hur detta bäst kan läras ut.49 Lärare som har förstått är mycket 

bättre  på att  förklara ett  kunskapsområde för  andra,  den  som har  förstått  kan undervisa,  enligt 

Gärdenfors.50 Undervisningen,  vilken  syftar  till  ett  lärande,  är  läraryrkets  viktigaste  uppgift  att 

genomföra. Vikten av innehållet kan inte nog poängteras, alltså vad det är som ska läras måste vara 

utgångspunkten för lärarens planering av undervisningen. Först efter att innehållet är avgjort kan 

metoderna utarbetas, vilka också syftar till att målen ska uppnås. Lika viktigt som det är att vara 

medveten om de val av innehåll som görs, är det att välja metoder och arbetssätt med ett klart syfte. 

Feldt  med flera  poängterar  att  undervisningens arbetsområden och lektioner  måste  relateras  till 

omvärlden då examensmålen är utformade för att sätta in kurser och ämnen i en större helhet. Detta 

kan av elever som är ovana vid eget ansvar för sökande, granskande och värdering av information 

anses vara både jobbigt och svårt. Dessa förmågor behöver tränas med stöd ifrån kunniga lärare. För 

att hjälpa eleverna att lära sig arbeta på ändamålsenliga sätt krävs att struktur skapas i lärandet, 

gällande  innehåll,  arbetssätt  och  arbetsformer.51 Det  är  viktigt  att  se  till  att  börja  vänja 
44 Kroksmark 2000: s. 67.
45 Runesson 2011: s. 58.
46 Holmqvist 2006: s. 22.
47 Liberg 2012: s. 217.
48 Liberg 2012: s. 225.
49 Sundh 2012: s. 142.
50 Gärdenfors 2011: s. 73.
51 Feldt m.fl. 2011: s. 125.
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barnen/eleverna redan tidigt vid att tänka självständigt och att kunna ifrågasätta, för att de gradvis 

ska  kunna  utöka  sin  förmåga  till  kritiskt  tänkande.  Detta  kan  kanske  ibland  upplevas  både 

tidskrävande och ibland jobbigt, men då är eleverna förhoppningsvis bättre förberedda på att kunna 

ta  till  sig  det  gradvis  allt  mer  komplicerade  stoffet  i  skolans  undervisning.  Wahlström tar  upp 

begreppet livslångt lärande, vilket bygger på antagandet att skillnaderna i villkor som människor 

under sin livstid kommer uppleva kommer vara så omfattande att skolsystemet inte kan tillgodose 

behovet  av  utbildning.  Förändringar  måste  mötas  med  reflektion  och  för  att  nå  fram  till  en 

reflekterande hållning krävs utbildning.52

Jensen beskriver att de unga generationerna i skolan ska förberedas för ett liv i samhället; om skolan 

är  för  olik  samhället  och  det  som  eleverna  lär  sig  i  skolan  bara  är  tillämpbart  i  skolan  har 

utbildningssystemet misslyckats. Lärande är till viss del situerat, det vi lär har uppstått i specifika 

situationer  och  är  därefter  tillämpbart  i  liknande  situationer.  Men  allt  lärande  är  inte  av  detta 

inramade slag,  trots att vi förmodligen har lättare att plocka fram sådant vi lärt i  skolan när vi 

hamnar i situationer som är lika skolsituationer än situationer som är drastiskt olika.53 Utbildningen 

i den nuvarande svenska skolan är formell och det förväntade lärandet reglerat. Utöver det formella 

lärandet sker även mycket informellt lärande i skolan. Barn lär av varandra, oplanerat och spontant. 

Det kan vara så att ett barn eller vuxen visar hur något ska gå till och därmed blir mer reglerande, 

vilket till viss grad gör lärandesituationen formell.54 Mycket av det lärande som sker är omedvetet, 

vi lär utan att vara medvetna om att vi lär. Lärandet, eller kanske snarare det inlärda, visar sig vid 

senare tillfällen och situationer. Därmed inte sagt att lärandet är eller ska vara ostrukturerat, ju mer 

struktur och klara utgångspunkter som finns, desto större blir sannolikheten för att ett lärande ska 

kunna inträffa. 

Carlgren poängterar att synen på lärande som en aspekt av alla sociala verksamheter innebär att det 

inte  är förbehållet  särskilda pedagogiska aktiviteter.  Lärande pågår  både i  och utanför skolan.55 

Söderlund beskriver att livslångt lärande utgår från två principer; individens lärande pågår under 

hela livet samt lärande sker inte enbart, eller kanske inte ens främst, inom formella utbildningar 

utan även i vardagen och i arbetslivet.56 Livslångt och livsvitt lärande bygger inte bara på formella 

utbildningar, mycket att det som dagens ungdomar lär sig bygger på icke-formellt och informellt 

lärande.  Icke-formellt  lärande  innebär  avsett  lärande  vilket  inte  leder  fram  till  formella  betyg 

(kvällskurser, internutbildning). Informellt lärande är allt vi lär oss utan att se det som lärande, till 

52 Wahlström 2012: s. 249.
53 Jensen 2011: s. 32f.
54 Jensen 2011: s. 26.
55 Carlgren 2011: s. 129.
56 Söderlund 2000: s. 131.
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exempel vid tidningsläsande eller samtal med kollegor.57 Lärarna och skolan har inte monopol på 

lärande och kunskap, men de har en särskilt noga utformad och kontrollerad verksamhet som syftar 

till att berika och utöka elevernas lärande och kunskaper, vilka sedan ska följa eleverna genom livet. 

2.3 Läroplanerna för förskolan och grundskolan

Läroplanerna styr verksamheten i förskolan och skolan, och anger de riktlinjer som ska följas. De 

läroplaner som är aktuella för denna uppsats är förskolans och grundskolans läroplaner, vilka gjorts 

utdrag  ifrån  med  fokus  på  lärarnas  uppgifter  (se  bilaga  1-2).  Hela  läroplanerna  är  omfattande 

dokument som styr skolans verksamhet, de tar upp vilket ansvar skolan har inom olika områden och 

specificerar  bland  annat  lärarnas  och  rektorernas  ansvar.  Utdragen  som används  ifrån  de  båda 

läroplanerna uppvisar skillnader, vilka främst beror av att verksamheten är inriktad till yngre barn 

respektive äldre elever. I förskolans läroplan påtalas att arbetet i gruppen ska leda fram till barnens 

förutsättningar att uppnå målen, medan i grundskolan är det individen som är utgångspunkten. Där 

finns också likheter där förutsättningar för barns och elevers lärande ska skapas genom stimulans 

och lust att lära, genom utmaningar och tilltro till den egna förmågan samt genom stöd från lärarna.

Läroplanerna visar på en mängd uppgifter som lärarna ska utföra tillsammans med eleverna. Bland 

annat ska de utforma verksamheten på ett sådant sätt att eleverna vill lära sig och har en positiv 

attityd till både sitt lärande och sin förmåga. De ska arbeta så att de språkliga och kommunikativa 

förmågorna utvecklas, elevernas ansvar ska successivt öka för de egna uppgifterna och så vidare. 

Det  är  alltså  ett  komplext  uppdrag  lärarna  har  att  utföra,  med  olikartade  uppgifter  vilka  ska 

samordnas och genomföras inom olika kunskapsområden.  

57 Feldt m.fl. 2011: s. 147.
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3. Metod

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för uppsatsens genomförande, det vill säga metoden 

som använts för att uppnå syftet och besvara frågeställningarna.

Med utgångspunkt  i  syftet  att  undersöka  vilket  eller  vilka  uppdrag som lärare  upplever  att  de 

förväntas utföra i mötet med eleverna, har metoden som använts varit en kvalitativ studie i form av 

intervjuer  med yrkesverksamma lärare kring deras syn  på relationen mellan läroplanen och det 

dagliga arbetet. Viljan att se de studerade personernas perspektiv är det mest grundläggande draget i 

den kvalitativa forskningen, vilket också innebär en förmåga att tillvarata det sammanhang som 

personerna befinner sig i.58 Syftet med de kvalitativa intervjuerna är att använda sig av det direkta 

mötet mellan den som intervjuar och den som intervjuas, det unika samtalet som uppstår i denna 

kontext,  då  relationen  och  samtalet  skiftar  med  intervjupersonerna.  Genom  att  följa  upp 

intervjupersonens  berättelse  belyses  förståelsen  för  det  aktuella  ämnet.59 Då  det  är  lärarnas 

personliga upplevelser som utgör grund för uppsatsens undersökning, är det viktigt att fråga lärarna 

personligen, vilket enklast låter sig göras genom intervjuer.

Alla vetenskapliga undersökningar bör sträva efter att vara relevanta för samhället, på det sätt att de 

försöker ta reda på svar på frågor som är viktiga att få kunskap om.60 Vid kvalitativa studier är det 

viktigt att få fram variationerna i den mer eller mindre homogena eller heterogena grupp man är 

intresserad av.61 Det är viktigt att värna om integriteten hos respondenterna och att garantera dess 

anonymitet, genom att dels upplysa om syftet med intervjun och genom att avpersonifiera svaren i 

analys  och  redovisning,  vilket  framgår  av  de  forskningsetiska  principer  inom  humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet formulerat.62 De intervjuade lärarna har därför 

garanterats anonymitet och benämns endast med siffror i uppsatsen. Det är också viktigt att vara 

medveten om sin egen roll vid intervjutillfället. Genom att se till att den intervjuade får komma till 

tals och genom att aktivt lyssna till dennes svar, underlättas möjligheten till att få ett tydligt svar på 

frågan som ställts. Intervjuerna i denna kvalitativa studie är halvstrukturerade, vilket innebär att 

teman  betas  av  samtidigt  som  det  finns  utrymme  för  möjliga  utvikningar  och  fördjupningar. 

Intervjufrågorna (se bilaga 3) är få och utformningen ganska öppen. 63

Vid intervjutillfällena har respondenterna läst igenom och funderat en stund kring frågorna innan 

58 Bryman 1997: s. 77.
59 Widerberg 2002: s. 16.
60 Danermark m.fl. 2003: s. 260.
61 Trost 2010: s. 141.
62 Vetenskapsrådet: http://www.ibl.liu.se/student/bvg/filarkiv/1.77549/Forskningsetiska_principer_fix.pdf.
63 Alvesson 2011: s. 62.
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intervjun påbörjades. Detta med förhoppning om att få mer genomtänkta svar och intervjuer av god 

kvalitet, vilka ger grunden till uppsatsens resultat och analys. Ett problem kan dock vara att svaren 

inte blir så öppna och spontana och att frågeformuleringen styr respondentens svar. Anledningen till 

att  frågorna presenterades innan intervjun påbörjades,  var att  eventuella oklarheter skulle kunna 

redas  ut.  Intervjuerna  har  haft  samtalskaraktär,  där  följdfrågor  kunnat  ställas.  Intervjusvaren 

antecknades  fortlöpande  och  renskrevs  i  efterhand.  Valet  att  anteckna  istället  för  att  spela  in 

intervjuerna  gjordes  då  en  bandspelare  kan  göra  personer  mindre  avslappnade  vid 

intervjusituationen och oroade för  att  säga fel.  Dessutom undviks tekniska svårigheter,  som till 

exempel dålig ljudkvalitet och störande bakgrundsljud. Ett problem med att anteckna kan dock vara 

att man inte hinner med att skriva allt eller missar att skriva något som respondenten säger. Fördelen 

med en mer avslappnad intervjusituation har dock bedömts överväga i detta fall.  

3.1 Material och urval

Det material som krävs för att uppnå syftet och för att kunna tillämpa metoden på är dels litteratur 

kring lärare och lärande vilket ger teoretisk bakgrund till uppsatsen, dels läroplanen som beskriver 

de teoretiska förutsättningarna för lärarnas arbete samt det underlag som intervjuerna med lärare 

ger. Analysen av svaren fokuserar på lärarnas upplevelser och om dessa i sin tur kan relateras till 

läroplanen. Ambitionen har därmed varit att intervjua lärare i olika verksamheter och med olika 

lång yrkeserfarenhet.  Avsikten  med urvalet  har  varit  att  låta  olika  representanter  för  läraryrket 

komma till  tals,  för att  ge en viss variation64 men också för att  kunna undersöka om det  finns 

likheter eller skillnader i upplevelserna. Då denna uppsats utgår ifrån en kvalitativ ansats är det ett 

fåtal lärare som intervjuats, närmare bestämt tre stycken. De lärares som valts ut är lärare som är 

mig bekanta sedan tidigare. Resultatet kan därmed inte ses som generellt för lärarkåren, utan speglar 

just  de  intervjuades  synvinklar.  Då  det  är  lärarnas  personliga  syn  som efterfrågas  och  inte  en 

heltäckande  bild  av  lärarkårens  åsikter,  är  det  inte  något  större  problem  att  en  generellt 

representativitet saknas. En fördel med att begränsa antalet intervjuer är att materialet blir lättare att 

hantera och förhoppningsvis underlättas överblick och sökandet av de detaljer som förenar eller 

skiljer  åt.65 Lärarna  har  vid  analysen  numrerats  för  att  skilja  dem  åt,  numreringen  utgår  från 

ordningsföljden i vilken intervjuerna utförts. Lärare 1 är alltså den lärare som intervjuats vid det 

första tillfället, lärare 2 har intervjuats vid det andra intervjutillfället och så vidare.

3.2 Analysmodell

För att uppnå syftet och dessutom strukturera analysen har en analysmodell utformats och använts 

(modellens utformning med exempel presenteras nedan).

64 Alvesson 2011: s. 61.
65 Trost 2010: s. 143.
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Utgångspunkten  för  analysen  är  uppsatsens  frågeställningar.  Med  dessa  som  grund  har 

intervjufrågorna utformats och sorterats in under respektive frågeställning, vilket exemplen införda i 

analysmodellen  nedan  visar.  Det  resultat  som  intervjuerna  givit,  det  vill  säga  de  svar  som 

framkommit vid intervjuerna med respondenterna, sorteras därefter in i sin kolumn. Nästa steg har 

varit att jämföra resultaten med läroplanen, för att se om lärarna och läroplanen tar upp samma 

uppdrag  och  mål.  Ibland  visar  det  sig  att  det  finns  en  skillnad  mellan  lärarnas  upplevelser  av 

uppdraget och det  av läroplanen formulerade uppdraget, ibland överensstämmer de. Till sist har 

teorin kopplats till de övriga kategorierna, vilket innebär att teorikapitlet med sin forskningsöversikt 

relaterats till läroplanen, resultatet, intervjufrågorna och frågeställningarna.

Frågeställning Intervjufråga Resultat Läroplan Teori

Vad upplevs som 
lärarens viktigaste 
uppdrag?

Vilket eller vilka 
är ditt/dina 
viktigaste uppdrag 
i verksamheten 
anser du?

Lustfyllt lärande. Stärka elevernas 
vilja att lära.

Barn lär sig bäst 
om de är 
intresserade av 
något.  

Vad upplevs 
begreppet lärande 
innebära?

Vad innebär 
lärande enligt dig?

Lärande och 
utveckling hör 
ihop.

Eleven ska 
utvecklas utifrån 
sina 
förutsättningar.

Läraren behöver 
skapa ett möte 
mellan eleven och 
innehållet.
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4. Resultat och analys

Utifrån frågeställningarna presenteras och analyseras resultatet nedan. Intervjusvaren har getts av 

tre lärare, vilka numrerats efter intervjutillfällenas ordningsföljd.

Lärare 1 arbetar i årskurs 1-2 och har arbetat som lärare i 2,5 år.

Lärare 2 arbetar i förskolan med åldrarna 1-3 år och har arbetat som förskollärare i 3 år.  

Lärare 3 arbetar i årskurs 6 och har arbetat som lärare i 15 år.

4.1 Vad upplevs som lärarens viktigaste uppdrag?

Läraryrket är komplext med flera uppgifter, det är därför intressant att ta reda på vad lärarna själva 

anser om yrkets komplexitet och vilka uppgifter/uppdrag lärarna själva fokuserar på i sitt yrke.

4.1.1 Det viktigaste uppdraget

Lärare 1 anser att det viktigaste uppdraget är att skapa ett lustfyllt lärande så att eleverna får nytta 

av lärandet, det är därför viktigt med undervisning av god kvalitet. Detta uppdrag kan relateras till 

läroplanens  formulering  att  lärarna  ska  stärka  elevernas  vilja  att  lära66,  vilket  också  uttrycks  i 

teorikapitlet att barn lär sig bäst om de är intresserade av det som ska läras67. Lärare 2 anser att det 

viktigaste uppdraget är att få barnen att känna sig trygga och må bra, vilket tydligt kan relateras till 

att barnen ska ges goda förutsättningar för att bygga upp varaktiga relationer och känna trygghet i 

gruppen68, som det uttrycks i läroplanen för förskolan. Lärare 3 anser att det viktigaste uppdraget är 

undervisning och menar att anledningen till att hen fortfarande är lärare är att det är roligt att arbeta 

med barn och att se deras utveckling. Att  vara ”à jour” uttrycker lärare 3 går hand i hand med 

undervisningen och utgör en del av det viktigaste uppdraget. Läroplanen använder inte begreppet 

undervisning, men uttrycker att arbetet ska organiseras och genomföras så att eleverna upplever att 

kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt69. Även om lärare 3 och 

läroplanen  använder  sig  av  olika  begrepp,  verkar  målen  vara  gemensamma.  Lärarens  främsta 

uppgift kan, som ovan noterats, beskrivas som att hjälpa andra att lära sig, till exempel genom att 

vara expert på sitt område och därigenom hjälpa eleverna att förstå vad det är som de behöver lära 

sig.70

De intervjuade lärarna upplever alltså olika uppdrag som det viktigaste uppdraget, vilket kan bero 

av  olika  orsaker.  Lärarens  personlighet,  vilken  ovan  beskrivits  som  avgörande  för  lärarens 

66 Skolverket 2011: s. 14.
67 Jensen 2011: s. 29. 
68 Skolverket 2010: s. 11.
69 Skolverket 2011: s. 14. 
70 Feldt m.fl. 2011: s. 81. 
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framgångar71,  kan  vara  en  förklaring  till  de  skilda  upplevelserna.  Hur  de  intervjuade  lärarnas 

personligheter är och hur de i sin tur påverkar deras yrkesroll, vet vi dock inget om i det här fallet 

eftersom det faller utanför undersökningens ram. Det faktum att lärarna arbetar i  olika delar av 

skolverksamheten och med barn/elever i skilda åldrar,  är rimligtvis en förklaring till  att  lärarna 

uttrycker olika uppdrag som det viktigaste uppdraget. Barnen i förskolan har naturligtvis till viss del 

andra behov än de elever som nyss börjat skolan, respektive har gått en längre tid i skolan. Till viss 

del kan behoven också vara likartade, och alla de uppdrag som lärarna presenterat som viktigast är 

viktiga delar av den verksamhet och miljö som skolan ska ge åt sina elever.  Kanske är det också så 

att de olika uppdragen är flera sidor av samma mynt, det vill säga att svaren eller tanken bakom 

svaren kanske egentligen är mer lika än de verkar vara vid första anblick. Det lustfyllda lärandet 

kräver att eleverna känner trygghet och det är för att lärande ska kunna ske som lärarna/skolan 

bedriver undervisning.

  

4.1.2 Ytterligare uppdrag

De tre intervjuade lärarna nämner alla tre fler uppdrag än de som de anser vara viktigast. Lärare 1 

tar upp de sociala delarna av arbetet, vilket handlar om relationer och hur man är mot varandra. Hen 

betonar att värdegrunden är jätteviktig, då eleverna är framtidens medborgare. Även lärare 3 pratar 

om att skolan ”danar samhällsmedborgare” vilket tydligt kan sammanföras med resonemanget om 

skolans  och lärarnas  samhällsuppdrag (se kapitel  2.1.1).  Eleverna  ska förberedas  för  framtiden, 

vilket förhoppningsvis ska leda till att de blir goda samhällsmedborgare och harmoniska människor, 

vilket ska ske genom att de i skolan utvecklar demokratisk kompetens och förbereds inför sina 

kommande  livsresor,  vilket  Granström72 och  även  Runesson73 skriver  om.  Vad  uttrycker  då 

läroplanen om detta? Läroplanens inledande kapitel handlar om skolans värdegrund och uppdrag, 

vilket  visar  på  den vikt  som läggs  vid denna uppgift  för  skolan  att  utföra.74 Utformningen av 

skolans verksamhet syftar till att forma dagens elever till framtidens medborgare, alltså är avsikten 

att eleverna ska förvärva kunskaper och förmågor som de ska ha nytta av och göra nytta med i 

framtiden.   

En annan del av uppdraget är kontakten med hemmen, vilken är gynnsam för elevernas resultat. De 

elever som har stöd hemifrån uppvisar bättre resultat än de elever som saknar detta stöd, enligt 

lärare 1. Även lärare 2 nämner kontakten med föräldrarna och menar att en del av uppdraget är att 

skapa trygghet hos föräldrarna. Den trygghet eller otrygghet som föräldrarna uppvisar visar sig även 

hos barnen, menar lärare 2 och nämner också skilda inställningar till förskolans verksamhet. Hen 
71 Löwenborg & Gíslason 2002: s. 43. 
72 Granström 2012: s. 29.
73 Runesson 2011: s. 58.
74 Skolverket 2011: s. 7-11. 
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upplever att en del föräldrar ser förskolan som barnvakt. Det upplevda uppdraget om kontakten med 

hemmet, nämns inte i just den del av läroplanen som används som grund för uppsatsens analys (se 

bilaga 1). Men den återfinns i en annan del av läroplanen, vilken betonar att det är ett gemensamt 

ansvar för skolan och vårdnadshavarna att skapa förutsättningar för utveckling och lärande.75 Hur 

detta gemensamma ansvar ska utformas är dock inte reglerat i läroplanen. Frågan är om och i så fall 

hur väl medvetna vårdnadshavarna är om detta ansvar och vad de i så fall anser om det. Det finns 

engagerade vårdnadshavare som är väl insatta i både sitt barns situation och hur skolans verksamhet 

är upplagd, men det finns också vårdnadshavare som av olika skäl inte är engagerade och som inte 

känner till  hur verksamheten fungerar.  Kanske finns det  också tveksamhet från lärarnas sida att 

lämna över ansvar till hemmen, då de inte vet vilka följder detta kan ge. Ju yngre elever barn/elever 

som läraren arbetar tillsammans med, desto tätare är nog kontakten med vårdnadshavarna, vilket 

alltså skulle kunna innebära att ju äldre eleverna blir, desto mindre engageras föräldrarna. Om så är 

fallet innebär det att när skolans innehåll blir alltmer komplicerat och avancerat och då det kan vara 

av  särskild  vikt  att  få  stöd  hemifrån,  minskar  kontakten  mellan  skolan  och  hemmen.  Vilka 

konsekvenser detta kan få, faller dock utanför ramen för denna uppsats.

Lärare 1 nämner också uppdraget att sträva efter att eleverna når läroplansmålen, vilket i läroplanen 

uttrycks som att lärarna i samverkan ska arbeta för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen.76 Lärare 

2  menar  att  läroplanen  ger  en  massa  uppdrag  vilka  de  försöker  få  in  så  mycket  de  kan  i 

verksamheten. Läroplanens mål försöker de förenkla och anpassa till barnens nivå, dessa mål anser 

lärare 2 dock vara ”plus i kanten” och poängterar att det viktigaste är att barnen mår bra. Det är ju 

förskolans och skolans uppdrag att arbeta för att barnen och eleverna får en sådan verksamhet som 

läroplanen  beskriver.  Samtidigt  är  läroplanens  formuleringar  allmänt  formulerade  och  lämnar 

tolkningen till den personal som ska utföra dess uppdrag. För att ta ett exempel kan det innebära 

många olika saker att ”ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande”. Även lärare på samma skola kan tolka formuleringen på olika sätt, varför det är viktigt 

att gemensamma riktlinjer och tolkningar skapas, vilket även resonerats kring ovan. Lärare 3 tar upp 

att  eleverna ska må bra  som ett  uppdrag,  och nämner att  lärarna även är  ålagda att  rapportera 

exempelvis till  kommunen och Skolverket,  samt även om extra resurser krävs som till  exempel 

specialpedagog. Elevernas välbefinnande får anses vara del av den goda miljö för utveckling och 

lärande vilken skolan ska vara och som är en del av det övergripande uppdraget, vilket beskrivs i 

läroplanens inledande del. Det kan också ses som en del av läraryrkets olika roller, då lärare måste 

agera på olika sätt i olika situationer, vilket tas upp i teorikapitlet. Rapporteringen som lärare 3 

nämner  är  ett  praktiskt  uttryck  av  de  utökande  kraven  på  dokumentation,  som kommit  av  att 

75 Skolverket 2011: s. 16.
76 Skolverket 2011: s. 14.
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kvaliteten i skolan ska kunna mätas och utvärderas. Det kan kanske också ses som ett praktiskt 

genomförande  av  det  som  läroplanen  skriver  om  samverkan  med  andra  lärare  för  att  nå 

utbildningsmålen.

   

4.1.3 En god lärares egenskaper

Att vara en god pedagog/lärare är en viktig del av läraryrkets uppdrag, vilket gav anledning att 

tillfråga lärarna vilka egenskaper som kännetecknar en god pedagog/lärare. Lärare 1 uttryckte ”sätt 

eleven i fokus, det är inte läraren utan eleverna som ska lära sig”. Dessutom betonades lyhördhet, en 

strävan efter att hela tiden förbättras och vikten av att vara en positiv ledare, vilket i sin tur kan 

relateras till läroplanens uppdrag att arbetet ska organiseras och genomföras så att eleven successivt 

får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar. Det kan också jämföras med det som 

Feldt  med  flera  uttrycker  ovan  –  att  vara  lärare  innebär  att  aldrig  vara  färdig  med  sin  egen 

kunskapsutveckling.77 Lärare 2 anser att vara en god pedagog innebär att vara en som barnen tycker 

om, som lyssnar till barnen och behandlar alla likvärdigt. Personligheten är viktig och man måste 

tycka om barn. Dessa egenskaper kan kopplas till läroplansmålen att barnen får stöd och stimulans i 

sin sociala utveckling samt att  de erbjuds en god omsorg med väl  avvägd dygnsrytm. Lärare 3 

nämner många egenskaper som en bra lärare bör ha. Denne bör tycka om att arbeta med barn och att 

finnas i elevgrupper, kunna lyssna på och ge utrymme åt eleverna, skapa arbetsro och trivas i team. 

Genom att arbeta i arbetslag föregår man med gott exempel för eleverna, menar lärare 3, då man 

visar  vikten  och  vinsten  med  att  arbeta  tillsammans.  I  läroplanen  anges  att  eleverna  ske  ges 

möjlighet att arbeta ämnesövergripande78, vilket kräver ett samarbete med lärarkollegorna och som 

underlättas om man faktiskt har viljan att samarbeta och inte gör det för att man måste. Det finns 

alltså en samsyn hos lärarna kring vad det innebär att vara en god lärare, särskilt kring att kunna 

lyssna på och vara lyhörd inför eleverna. Även läroplanen har tagit fasta på detta då hänsyn ska tas 

till individernas olika behov och förutsättningar, deras erfarenheter och sätt att tänka. En positiv 

attityd till eleverna är avgörande för att kunna upprätta och upprätthålla goda relationer till sina 

elever, vilket är ett ständigt pågående arbete i lärarens yrkesvardag.

4.1.4 Det komplexa läraryrket?

Komplexiteten  i  yrket,  vad  säger  lärarna  om den?  Lärare  1  uttrycker  ”absolut”  vid  frågan  om 

komplexitet  i  läraryrket  och  påpekar  att  det  finns  mycket  som är  underförstått,  både  gällande 

oskrivna regler och konkreta uppgifter, särskilt när man är ny som lärare eller kommer till en ny 

arbetsplats. Det finns ingen färdig mall för vad som är det bästa att göra eller hur man ska göra, 

dessutom är det svårt att nå upp till alla mål i läroplanen. Målen skiljer sig i nivå från den praktiska 

77 Feldt m.fl. 2011: s. 78. 
78 Skolverket 2011: s. 14. 
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verksamheten och man hinner inte jobba med allt,  menar lärare 1 som också poängterar att det 

sociala är viktigt för verksamheten, det handlar inte bara om att lära sig läsa, skriva och räkna.  

Lärare 2 anser att det är skillnad mellan det som man lär sig under utbildningen och det som utförs 

praktiskt  i  jobbet.  Genom att  delta  i  det  praktiska  arbetet  lär  man sig  mer,  anser  lärare  2  och 

uttrycker att det går inte att läsa sig till hur förskolläraryrket ska utformas och utföras. Det är inte 

bara en uppgift som ska utföras utan flera, personligheten är viktig och alla passar inte att jobba i 

förskolan, det är viktigt att ha tålamod, säger lärare 2. Lärare 3 menar att yrket innefattar mycket 

och att det har blivit mindre andel undervisning under sin tid yrket. Den sociala biten har utökats 

samtidigt som andra uppgifter tillkommit, såsom omdömen och nationella prov. Fokus har flyttats 

från undervisningen och lagts på andra uppgifter, vilket skapat frustration hos lärare 3 och i dennes 

arbetslag. Det är alltså ganska olika associationer som lärarna gör gällande komplexitet i läraryrket. 

Alla de intervjuade lärarna uttrycker att det är flera olika delar/uppdrag som ingår i yrket, men 

begreppet  komplexitet  verkar  inte  vara  självklart  för  dem.  Visserligen  håller  lärare  1  med  om 

påståendet, men vid en annan formulering av frågan är det inte alls säkert att begreppet komplexitet 

ens  berörts.  Det  kan  vara  så  att  läraruppdraget  av  lärarna  istället  uppfattas  som  till  exempel 

omfattande och olikartat, men att de olika delarna och uppdragen åtminstone delvis upplevs höra 

samman. Vilka begrepp lärarna själva skulle använda för att beskriva sitt yrke kan i detta fall inte 

ges något svar på, eftersom de inte tillfrågats om detta i denna undersökning.

4.2 Vad upplevs begreppet lärande innebära?

Lärande kan som teorin visar tolkas på olika sätt, hur ser de intervjuade lärarna på begreppet?

4.2.1 Begreppet lärande

Lärare 1 menar att lärande och utveckling hör ihop, och uttrycker att ”ju mer man lär sig och ju mer 

kunskap jag har, desto mer utvecklas jag.” I läroplanen uttrycks att eleverna ska utvecklas utifrån 

sina förutsättningar79, det finns alltså ett klart samband mellan läraren och läroplanen i detta fall. I 

teorin  framgår  att  läraren behöver skapa ett  möte mellan eleven och innehållet,  vilket  ju  är  en 

förutsättning för att lärande ska kunna ske. Lärare 1 anser också att lärandet har förändrats från 

fokus på fakta till allmänbildning. Detta speglas även i läroplanen vilken betonar att eleverna ska få 

möjlighet till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang80. I teorikapitlet beskrivs detta som det 

samhällsuppdrag vilket lärarna är ålagda att utföra. Ser man dessutom lärandet som pågående under 

hela livet, innebär det att skolan inte kan tillgodose hela utbildningsbehovet för sina elever. Det man 

kan bidra med är i så fall strategier för lärande. Lärare 2 uttrycker att lärande är nya saker man lär 

sig eller får insikt i, saker man inte kunde innan men kan nu. En koppling till detta finns i förskolans 

79 Skolverket 2011: s. 14. 
80 Skolverket 2011: s. 14.
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läroplan som uttrycker att barnen ska ges ”förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt 

stimuleras att använda hela sin förmåga”81. Det kan också relateras till lärande som utveckling och 

en bearbetning som sker hos barnet/eleven för att tillgodogöra sig ett innehåll, vilket beskrivs i 

teorikapitlet (se kapitel 2.2). Lärare 3 menar att lärande sker när eleverna kan se sitt lärande och är 

en del av processen samt att det innebär en strävan att man vill komma vidare. I läroplanen uttrycks 

det på liknande sätt att eleverna ska känna att kunskapen är meningsfull och kunskapsutvecklingen 

hos dem själva går framåt.82 Det kan i sin tur relateras till det teoretiska resonemanget att lärarna 

behöver hjälpa eleverna att hitta ändamålsenliga arbetssätt för att skapa struktur i lärandet och att 

det som ska läras behöver bearbetas av individen för att denne ska kunna tillgodogöra sig innehållet, 

vilket behandlas i kapitel 2.2.

4.2.2 Hur man vet att eleverna lärt sig

Lärare 1 anser att det är svårt att mäta lärande, och berättar att detta är något som diskuteras mycket 

på  skolan.  Genom  tester  och  bedömningar  under  arbetsgången  samt  av  slutprodukter/resultat 

bedöms elevernas lärande. Det är en fördel om flera lärare ser eleverna och är med i bedömningen, 

enligt  lärare  1  som  också  uttrycker  att  det  kan  kännas  orättvist  att  bedöma  elever  med 

språksvårigheter jämfört med elever utan språksvårigheter. Lärare 3 uttrycker fördelen med att mäta 

kunskaper muntligt, även om prov och texter också används. Dessutom underlättas mätningen av 

om man träffar eleverna mycket och ser dem i olika sammanhang. Här är arbetslaget en tillgång och 

lärarna kan hjälpa varandra. I läroplanen finns det ett eget avsnitt ”Bedömning och betyg” i vilket 

det  kortfattat  beskrivs  till  exempel  att  läraren  ska  ta  med  all  befintlig  information  vid  den 

sammanlagda bedömningen. Den fortlöpande bedömningen och den bedömning som inte leder till 

betyg behandlas inte av läroplanen. Det krävs i dagens skola en kollegial öppenhet och vilja till 

samarbete, för att målen ska kunna uppnås och samhällsuppdraget klaras av.

Lärare 2 anser att det är jättelätt att märka vad barnen lärt sig, då detta visar sig genom vad barnen 

praktiskt gör, till exempel om de kan svara på frågor eller pratar om det de lärt sig samt visar att de 

lärt sig när de leker. Det rör sig alltså oftast om konkreta färdigheter som barnen kan uppvisa. I 

förskolans läroplan beskrivs att barnen ska ges nya utmaningar som stimulerar deras lust att erövra 

nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Genom att konkret visa och tala om nya saker, och 

sedan också pröva nya aktiviteter kan nya kunskaper introduceras för de mindre barnen. Även äldre 

elever skulle nog vinna mycket på ett sådant tillvägagångssätt, men ju abstraktare innehållet blir, 

desto svårare är det att konkretisera det. Kanske är det en utmaning att ta tag i för lärarna, kanske 

har de redan hittat andra lämpligare metoder och arbetsformer. Det går att se att erfarenheterna hos 

81 Skolverket 2010: s. 11.
82 Skolverket 2011: s. 14.
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lärarna skiljer sig åt, vilket verkar bero av elevernas ålder. Eller rättare sagt den verksamhet som 

utformas för respektive ålder. Konkreta färdigheter är lättare att kontrollera än abstrakta tankar. En 

fördel tycks dock vara att fler än en lärare deltar i bedömningsarbetet. Vid bedömningen är det 

viktigt att vara medveten om vad det är som ska bedömas och på vilket sätt, för att göra likvärdiga 

bedömningar. Utvärderingen och bedömningen bör utgå från syftet  som undervisningen och det 

förväntade lärandet haft, och eleverna bör vara medvetna om mål och krav från första början av 

arbetsområdet. Det är lärarens uppgift att se till att eleverna får möjlighet att möta innehållet, utifrån 

deras förutsättningar och på ett sådant sätt att de både stärks i sin vilja att lära och ser kunskapen 

som meningsfull samt utvecklar sina kunskaper.
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5. Diskussion

Med läroplanen som utgångspunkt och jämförelse till lärarnas egna upplevelser, har resultatet och 

analysen visat att de till stor del berör samma ämnen, om än inte alltid med samma formuleringar. 

Det  finns många uppdrag som beskrivs  i  läroplanen och det  finns många uppdrag som lärarna 

upplever. En intressant fråga är hur lärarna själva skulle beskriva sitt yrke och uppdrag, utan att vara 

styrda av intervjufrågor? Till viss del skulle då kanske svaren skilja sig från de nu givna, men det är 

inte säkert. Utgångspunkten för denna uppsats har varit att läraryrket är komplext, vilket lärarna till 

viss del instämmer i, men kanske hade begreppet komplexitet inte ens tagits upp om lärarna istället 

själva ombetts beskriva sitt yrke och skolans uppdrag respektive verksamhet. Flera av de uppdrag 

vilka  lärarna  tar  upp  är  inte  specifikt  uttryckta  i  den del  av  läroplanen  som beskriver  lärarens 

uppgifter, men återfinns ofta i läroplanens inledande kapitel vilket beskriver skolans värdegrund och 

uppdrag.  Kanske  är  det  så  att  skolan  och  lärarna  själva  fokuserat  mer  på  detta  övergripande 

uppdrag,  än  på  de  delar  som utgjort  grunden  för  analysen  i  denna uppsats.  En  annan  tänkbar 

förklaring kan vara att  lärarna utgår  mer  ifrån  de egna erfarenheterna än ifrån  läroplanen.  Vid 

intervjutillfällena har  jag fått  intrycket  att  lärarna  anser  att  läroplanens mål  är  svåra att  uppnå, 

kanske till och med för svåra. De allmänt skrivna formuleringarna ger ett ganska stort utrymme för 

tolkning och det är höga krav och förväntningar som läroplanen lägger på både elever och lärare.

Begreppet lärande kan som vi ovan sett tolkas på flera olika sätt, det är därför viktigt att definiera 

vilken typ av lärande som är avsedd att uppnås. För skolan, lärarna och även eleverna är det viktigt 

att alla vet vad som avses när lärandet diskuteras, för att alla ska kunna sträva mot samma mål. Det 

är  viktigt  att  veta  avsikten  med  lärandet,  genom  att  konkretisera  och  diskutera  kursplanen 

tillsammans med kollegor och med sina elever (utifrån den språkliga och förståelsemässiga nivå 

som eleverna befinner sig på) ges bättre förutsättningar för att uppnå goda resultat. Naturligtvis är 

det så att yngre elever inte i lika hög grad behöver känna till läroplanens mål, med det är viktigt att 

de förstår vad de ska lära sig och varför. Genom att presentera konkreta mål för eleverna är det 

oftast lättare att få dem att arbeta i målens riktning. Svårigheten ligger förstås i att konkretisera 

läroplanens ganska abstrakta formuleringar, på ett sätt som eleverna kan förstå och ta till sig. Det 

krävs att lärarna själva är klara över vad de avser att uppnå och hur de tolkar läroplanen, vilket man 

med fördel diskuterar i arbetslagen, med kollegorna. Avsikten med lärandet är ett tydligt exempel 

som är viktigt att diskutera och dokumentera, vilket visar på att ett medvetande finns kring lärandet 

och dokumentet  ger samtidigt  möjlighet att återkomma till  och utvärdera hur resultaten ser ut i 

förhållande till de mål som varit uppställda att nå.  Det ställs allt högre krav på dokumentation i 

dagens svenska skola, med motiveringen att lärarna ska klargöra, försvara och reflektera över sitt 

agerande. Hur man mäter om dessa goda intentioner blir verklighet är dock en intressant fråga att 
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undersöka. Frågan är också vilka konsekvenser dokumentationen ger för eleverna, tar de del av 

dokumentationen eller inte? Är det meningsfullt för eleverna att ta del av lärarens dokumentation, 

eller  vad  innehåller  dokumentationen?  Innebär  dokumentationen  att  läraren  får  mindre  tid  till 

planering av undervisning eller blir undervisningen bättre av dokumentationen? Detta är intressanta 

frågor utan enkla svar. Ambitionen och tanken är god, men frågan är om genomförandet lever upp 

till  det  högt  ställda  förväntningarna.  En  av  de  intervjuade  lärarna  uttrycker  att  det  finns  en 

frustration hos lärarna som beror av de uppgifter såsom omdömen och nationella prov vilka ålagts 

dem att genomföra, vilka tar tid och fokus från undervisningen.

Det komplexa uppdraget vilket  innebär  att  eleverna ska utvecklas både gällande kunskaper och 

förmågor, socialt samt språkligt och kommunikativt ställer höga krav på lärarnas yrkesutövning. 

Detta  dessutom  utöver  de  kunskapskrav  som  finns  inom  de  olika  ämnesområden  som  skolan 

undervisar inom. För att dessa mål ska kunna nås krävs att all personal inom förskolans och skolans 

verksamhet arbetar mot samma mål. Skolarbetet och skolverksamheten måste också anknyta till 

livet som pågår utanför skolan, för att ge sammanhang och förståelse hos eleverna som inte bara 

gäller inom skolans väggar. Om vi ser på lärandet som ett livslångt lärande är det viktigt att vi visar 

eleverna varför och hur lärandet i skolan är relevant i samhället och vardagen. Samtidigt är det 

viktigt att framhålla lärarnas viktiga arbete både för elever och för föräldrar samt samhället i stort. 

Om läraryrket fortsätter ses ned på kommer ännu färre studenter vilja bli lärare. Redan idag är det 

brist på till exempel förskollärare. Trots att läraryrket innebär många uppgifter och skilda uppdrag 

är det många som anser att läraryrket kan klaras av i stort sett vem som helst. Läraryrket har låg 

status och låg lön, vilket  knappast  gynnar skolans utveckling och i  förlängningen även drabbar 

eleverna.  Ett  försök  att  öka  läraryrkets  status  genomförs  i  och  med  införandet  av 

lärarlegitimationen, som är ett pågående arbete. Vilka faktiska konsekvenser detta arbete får är ännu 

för  tidigt  att  utvärdera.  Skolans  uppdrag  att  lära  eleverna  och  fostra  dem  till  goda  framtida 

medborgare, kan man tycka borde vara högre ansett och prioriterat. Frågan är hur synen på skolan 

kan ändras och vilka konsekvenser den negativa synen praktiskt ger, vilket kunde vara intressant att 

undersöka vidare. 
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6. Slutsatser

Läroplanen styr förskolans och skolans verksamhet, dessa dokument är/ska vara utgångspunkten för 

det som planeras och genomförs i vardagens verksamhet. För att läroplanen ska kunna användas på 

ett meningsfullt sätt är det viktigt att lärarna/arbetslagen gemensamt diskuterar och resonerar kring 

hur man ska arbeta för att läroplansmålen ska kunna uppnås av eleverna. Genom att en samsyn 

finns kan arbetet gemensamt leda fram till goda resultat, vilket kan ske genom olika arbetssätt och 

metoder.  I  grundskolans  läroplan  anges  att  eleverna  ska  ges  möjlighet  till  ämnesövergripande 

arbete, vilket i praktiken kräver faktiskt samarbete mellan lärare, då dagens lärare inte undervisar i 

alla de ämnen som skolan delat upp sitt innehåll i. Utifrån teorikapitlet och dess forskningsöversikt 

framgår att lärande kan innebära olika saker beroende av vilket perspektiv som anläggs. Dessutom 

sker lärande i olika sammanhang och inte bara i skolan, eller i undervisningen. Lärandet kan ske 

överallt, det är ingen exklusiv företeelse enbart för skolans verksamhet. Lärandet är heller inte alltid 

reglerat  eller  ens  medvetet,  det  kan vara  omedvetet  lärande som sker.  Gemensamt  är  dock  att 

lärandet på något sätt innebär en förändring av vår förståelse kring det vi lär oss. Det går att se på 

lärande på en mängd olika sätt och synen kring lärandet är avgörande för lärarnas yrkesverksamma 

liv.  De intervjuade lärarna ser på lärandet på olika sätt,  såsom att det  innebär att  nya förmågor 

utvecklas, en utveckling av det som man kunde innan och även att lärande innebär att eleverna 

själva är medvetna om sitt lärande. Dessa skillnader var till viss del förväntade, då verksamheten 

och även perspektiven påverkas av barnens/elevernas åldrar. Lärandet visar sig på ett konkret sätt 

hos de små barnen i förskolan, genom ord och handlingar och är därmed enkelt att uppfatta. Hos de 

äldre eleverna uttrycker båda de intervjuade lärarna fördelen med att flera lärare ser eleverna i olika 

sammanhang och bidrar till en gemensam bedömning av vad eleverna har uppnått.

Läraryrket kan ses som komplext, då det innehåller en mängd olika uppdrag, vilka vi kan läsa om i 

läroplanen och även se exempel på i lärarnas intervjusvar. Det är dock inte givet att lärarna själva 

använder begreppet komplexitet. Däremot uttrycker de att det finns en mängd olika uppdrag vilka 

de förväntas utföra och många mål att nå upp till. Flera av uppdragen vilka lärarna anger återfinns i 

andra delar av läroplanen än den som valts ut för uppsatsens analys. Ett exempel på detta är det 

sociala samspelet – relationerna och tryggheten i gruppen, vilka är en förutsättning för att lärande 

ska kunna ske. Uppdragen vilka de intervjuade lärarna anser vara viktigast är de som återfinns i 

uppsatsens titel; trygghet, lustfyllt lärande och undervisning. Olika svar som kan ses som sidor av 

samma mynt,  då de olika bidragen kan bidra till  varandras uppfyllande. Det är dock viktigt  att 

komma ihåg att undervisning och lärande inte är detsamma, men syftet med undervisningen är ju att 

uppnå lärande hos eleverna.
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Bilaga 1

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, i kapitlet om kunskaper och 

dess riktlinjer listas följande punkter under rubriken Läraren ska:

• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter,

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och

• organisera och genomföra arbetet så att eleven

– utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin 
förmåga,

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

– får stöd i sin språk-och kommunikationsutveckling,

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget ansvar,

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, och

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande.83

83 Skolverket 2011: s. 14.
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Bilaga 2

Läroplanen  för  förskolan,  reviderad  2010,  i  kapitlet  om utveckling  och  lärande  listas  följande 

punkter under rubriken Förskollärare ska ansvara för:

•att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

–  ges  förutsättningar  för  utveckling  och  lärande och  samtidigt  stimuleras  att  använda hela  sin 
förmåga,

– upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

– ställs  inför  nya  utmaningar  som stimulerar lusten att  erövra nya färdigheter,  erfarenheter och 
kunskaper,

– får stöd och stimulans i sin sociala utveckling,

– ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen,

– stimuleras och utmanas i sin språk-och kommunikationsutveckling,

– stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling,

– stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,

– får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och

– erbjuds en god omsorg med en väl avvägd dagsrytm.84

84 Skolverket 2010: s. 11.
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Bilaga 3

Intervjufrågor

Hur länge har du arbetat som pedagog/lärare?

Jag påstår att läraryrket är komplext, vad tänker du om det?

Vilket eller vilka är ditt/dina viktigaste uppdrag i verksamheten anser du?

Finns det fler uppdrag?

Vad innebär lärande enligt dig?

Hur mäter du lärande, hur vet du vad barnen/eleverna har lärt sig?

Vilka egenskaper tycker du kännetecknar en god pedagog/lärare?
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