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Sammanfattning 
 
 
Grundskolan i Sverige är obligatorisk för barn. De kan inte själva bestämma om 
de vill gå i grundskolan eller inte. Den är inte frivillig utan lagen säger att alla 
barn ska gå nio år i grundskolan. I grundskolan runt om i Sverige arbetar det 
många personer som inte är behöriga att arbeta som lärare. Läraryrket är ett yrke 
där det förekommer att en outbildad kan tillfälligt ersätta en utbildad lärare.  
Syftet med denna studie var att undersöka vad det innebär att vara lärare och att 
vara professionell inom läraryrket. Idag strävas det mot att alla som undervisar 
ska vara behöriga lärare, men det har inte uppfyllts än. Metoden i denna studie är 
kvalitativa intervjuer utförda i Västerbottens län. Det har skett en reformation 
inom skolan och lärarnas uppdrag har förändrats. För att ge eleverna de bästa 
förutsättningarna för lärande behövs behöriga lärare ute på skolorna. Resultatet 
visar att lärarna anser att arbetet i arbetslag gynnar utvecklingen av lärarprofes-
sionen. Ett gemensamt yrkesspråk samt yrkesetik ökar lärarens strävan mot må-
let att bli professionellt och därmed öka sin status i samhället.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Läraryrket som profession, lärarutbildning, yrkesetik, yrkesspråk 
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Inledning 
 
 
På många skolor i Sverige arbetar det lärare som inte har en pedagogisk utbildning. Hur ska 
läraryrket uppnå en professionell status om det är så att vem som helst kan arbeta i grundsko-
lan. Till skillnad från många andra organisationer där man arbetar med människor, är skolan 
inte frivillig. Har man juridiska problem, ett kunskapsintresse eller hälsoproblem söker man 
sig till den aktuella organisationen. Skulle den som sökt hjälp inte vara nöjd, är det bara att 
avsluta kontakten. Colnerud & Granström skriver att i Sverige är grundskolan obligatorisk, 
eleverna kan inte välja om de vill delta i undervisningen eller inte.1 Eftersom grundskolan är 
obligatorisk för eleverna krävs det att de får de bästa förutsättningarna för en bra utbildning. 
Det får de genom att läraren har behörighet att arbeta som lärare, då har denne en pedagogisk 
utbildning och en ämnesgrund att stå på. I Sverige finns det många som arbetar som lärare och 
inte har behörighet. Det län i Sverige som har högst siffra med arbetande lärare utan pedago-
gisk högskoleutbildning är Stockholms län. Västerbotten är det län med största andelen av 
behöriga lärare i skolan. Dessa siffror är från år 2004 och innefattar grundskolelärare 4-9.2  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo -94) står det att det är ”rektorns ansvar 
att personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 
utföra sina uppgifter”3. Hur kommer det då sig att det finns de som arbetar som lärare och 
inte har någon utbildning, hur kan vi då påstå att vårt yrke är professionellt? Inom många 
andra professionella yrkesgrupper kan inte en utbildad ersättas med en outbildad4. En outbil-
dad lärare kan ha bristande kunskaper i att undervisa, lärarstudenter tillbringar ungefär fyra år 
vid något lärosäte för att skaffa sig en bra utbildning. Läraryrket innebär mycket mer än bara 
stå inför klassen och förmedla sina ämneskunskaper.  
 
Att vara lärare innebär att man utbildar en ny generation som ska ta över efter den gamla i 
framtiden. Lärare har ett stort ansvar tillsammans med föräldrar att göra dem till värdiga arv-
tagare av vår planet vilket framtiden kommer att behöva. Kroksmark skriver att det som kän-
netecknar en lärare från en annan människa i undervisningssynpunkt, är att läraren har en 
förmåga att reflektera och skapa de bästa förutsättningar för eleverna att lära sig, en utbildad 
lärare kan välja ut innehåll och vilken metod som ska användas i ett undervisningsmoment.5  
Framförallt är det den teoretiska utbildningen kopplat med praktiska erfarenheter som en ut-
bildad lärare skaffar sig med åren som är väldigt värdefullt. Alla är olika som lärare, hur vi 
som lärare formas beror på vår egen personlighet och egna erfarenheter. Alla utbildade lärare 
har genom utbildningen fått en grundsyn, men hur de sätter den till verket varierar.  
 
För att spara in pengar gör en del skolor så att om en lärare är sjuk eller av någon annan an-
ledning inte kan ha en lektion, så försöker de lösa det inom arbetslaget. Det betyder att man 
försöker lösa det på bästa sätt men vissa gånger blir det att en lärare utan ämneskompetenser i 
ett visst ämne som ska vikariera i det ämnet. Det medför troligtvis att den vikarierande läraren 
inte kan besvara vissa av elevernas frågor. Naturligtvis går frågorna att ta upp vid ett senare 

                                                 
1Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell. (2002) Respekt för läraryrket. Stockholm. HLS förlag. 
2 Skolverket. Från Skåne till Norrbotten. Regionala bilder över lärarsituationen hösten 2004. 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/47/79/Riksbild.pdf 
3 Skolverket. (1994). Läroplanen för det obligatoriska läroväsendet.. (Lpo -94) s 17 
4 Colnerud & Granström. (2002)  
5 Kroksmark, Thomas. (1997). Undervisningsmetodik som forskningsområde I: Uljens (red) Didaktik (Lund: 
Studentlitteratur, 1997) 
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tillfälle, men det är när eleven ställer frågan första gången, som det är mest aktuell för eleven 
och intresset är som högst.  
Eleverna tillbringar en väldigt stor del av sin uppväxt i skolan. Lärarnas yrke är därför väldigt 
viktigt eftersom vi samarbetar med hemmen och delar ansvaret för elevernas fostran.6 I Lpo -
94 står det att samarbetet ska resultera i ansvarsfulla människor och medlemmar av samhället. 
Dysthe & Igland skriver om metaforen ”byggnadsställning”.7 Det betyder att eleven måste få 
hjälp och stöd i deras lärande tills de klarar av saker och ting på egen hand, precis som en 
uppbyggnad av ett konstverk, innan den är klar behöver den stöd för att inte falla ihop. För 
elevens del kräver detta ett samarbete mellan hemmet och skolan. Enligt Lpo -94 ska skolan 
förmedla grundläggande värden som alla människors lika värde, jämställdhet, människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet och detta sker ”genom individens fostran till 
rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” 8  
 
Det finns så många i Sverige som arbetar som lärare och inte har behörighet, det vill säga har 
inte gått en utbildning till lärare. 9 Varför kan människor utan utbildning arbeta som lärare när 
det knappast skulle hända inom vissa andra yrkesgrupper, som psykolog, präst, frisör och i 
restaurangyrken. Hur kan det tillåtas att det finns outbildade lärare ute på skolorna om lärar-
yrket ska uppnå en professionell status.  
 
Syfte och frågeställningar 
 
Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka vad det innebär att vara lärare och vad det in-
nebär att vara professionell inom läraryrket. 
Frågeställningar: 
- Vad menas med en profession? 
- Vad innebär lärarens uppdrag? 
- Hur ser lärarens status ut idag? 
- Vad innebär etik i lärararbetet? 
 
Definition av begrepp 
 
Elever 
Med elever menar jag barn i årskurs 7-9 i grundskolan. 
 
Lärare  
Med lärare menar jag någon som är examinerad från någon lärarutbildning och undervisar 
elever i årskurs 7-9. 
 
Undervisning 
Med undervisning menar jag att en aktivitet som sker genom medvetna metoder och medvetet 
innehåll av någon professionell mot ett mål att elever ska inhämta kunskap. 
 

                                                 
6 Lpo -94 
7 Dysthe, Olga & Igland, Mari-Ann. (2003). Vygotskij och sociokulturell teori I: Dysthe, Dialog, samspel och 
lärande.(Lund: Studentlitteratur, 2003) 
8 Lpo -94  
9 Skolverket. Från Skåne till Norrbotten – Regionala bilder över lärarsituationen hösten 2004. 
http://www.skolverket.se/content/1/c4/47/79/Riksbild.pdf 
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Professionell 
Med professionell menar jag någon med behörighet att arbeta som lärare. Som har lärarkom-
petens vilket innebär att man har förvärvat förmågan att undervisa.  
 
 

Bakgrund 
 
 
Här kommer jag att ta upp om läraryrkets ställning genom tiderna, hur det såg ut på lärarut-
bildningen förr i tiden och idag, läraryrkets yrkesspråk och dess profession.  
 
Läraryrkets ställning i ett historiskt perspektiv till idag 
 
Vi tillbringar en allt större del av våra liv under utbildning. 10 I takt med förändringen av sam-
hället ökar behovet av utbildning. Trots detta måste lärare kämpa för att förbättra sina arbets-
förhållanden och få socialt erkännande. Hartman menar att läraryrket alltid har varit omdebat-
terat när det gäller kompetens och samhällsställning. Ibland har läraryrket haft högt anseende 
och ibland har yrket varit föraktat. Någonting som funnits i alla tider är informell undervis-
ning. 11 Barn har alltid haft en möjlighet att lära sig saker och ting av föräldrar och andra vux-
na. Det har handlat om allt möjligt men framförallt traditioner som förts vidare. Redan under 
medeltiden kan man se exempel på formell folkundervisning. Undervisningen var organisera-
de och hade ett bestämt innehåll med särskilda funktionärer.12 Under medeltiden var präster-
nas uppgift att lära ut katekesen, dvs. kyrkliga texter som var de mest centrala såsom de tio 
budorden, trosbekännelsen och Fader vår.  
 
En viktig milstolpe för den svenska folkundervisningen var 1686 års kyrkolag. Den blev en 
milstolpe genom att den innebar att undervisning blev till en formell skyldighet för präster-
na.13 I den nya lagen skulle barn och tjänstefolk lära sig läsa med hjälp från föräldrar och hus-
bönder. Ett förkunskaps krav blev därför att man skulle kunna sin katekes och kunna läsa in-
för nattvardsläsningen. Det blev även ett villkor för lysning till äktenskap och till eventuella 
förtroendeuppdrag. Svenskarna blev ett läsande folk redan på 1700-talet.  
 
Folkskolestadgan kom 1842 och varför den kom, när det redan fanns ett fungerande system 
för folkundervisning, skriver Hartman att det fanns olika förklaringar till. 14 Kunskapskraven 
ökade, det räckte inte längre att bara kunna läsa. En annan förklaring var att befolkningen 
ökade på grund av ”Freden, vaccinet och potäterna”,15 städerna började därför växa och nya 
industrier kom. Rörligheten underlättades på grund av förbättrade kommunikationer.16 För-
klaringen till varför den kom var nog en blandning av dessa förklaringar, och för första gång-
en engagerade sig staten i frågor som gällde utbildning. Stadgan innebar att det skulle finnas 
en skola och en utbildad lärare i varje stadsförsamling och socken. Skolbyggnaden skulle 
helst ligga i närheten av kyrkoherdens bostad påpekades det i folkskolestadgan. 17 Det var 
tänkt att stadgan skulle vara införd inom en femårsperiod men det tog 100 år innan skolplikten 

                                                 
10 Hartman, Sven G. (1995). Lärares kunskap. Linköpings Universitet  
11 Orlenius, Kennert. (2001). Värdegrunden – finns den? Malmö. Runa förlag.  
12 Hartman. (1995).  
13 Orlenius. (2001). 
14 Hartman. (1995).  
15 Hartman. (1995). s 19 
16 Ibid.  
17 Orlenius. (2001).  
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på sex år var genomförd i hela Sverige. 18  Hartman anger att det tog så låg tid på grund av att 
det gick trögt med genomförandet av folkskolan och att utbilda lärare. Klimatet, avstånden, 
politisk oro i Europa och bristen på pengar hade sin inverkan för att intresset svalande för 
folkundervisningen. Det ansågs bättre för barnen att stanna hemma för de behövdes bättre där 
än i skolan vilket bidrog till den dåliga närvarofrekvensen i skolan.  
 
Småskolorna upprättades då det visade sig att eleverna kom till folkskolan utan att kunna 
läsa.19 Att barnen skulle lära sig läsa genom hemundervisningen hade tagits förgivet och det 
visade sig inte fungera. År 1905 blev kravet för inträde i läroverket två år i småskolan och ett 
år i folkskolan. Detta medförde en fråga om en gemensam bottenskola. Det betydde att alla 
barn skulle gå i denna skola oavsett vad de valde för studieinriktning senare i livet. Det fanns 
många privatskolor och även realskola, men år 1962 löstes frågan med införningen av en 
gemensam bottenskola i och med grundskolan.  

 
När skolplikten utökades till nio år ökade behovet av fler lärare och skollokaler, det ledde i sin 
tur till att kommuner slogs ihop på grund av den ekonomiska bärkraften.20 Från att beteck-
ningarna har varit; småskolelärare, folkskolelärare och ämneslärare ändrades de till att heta 
lågstadielärare, mellanstadielärare och ämneslärare. Grundskolan fick tre stadier även fast det 
från början bara var meningen att det skulle finnas ett stadium. Läroplan för grundskolan 1962 
(Lgr 62) var det första läroplanen för grundskolan. Sju år senare kom den andra läroplanen, 
Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69). Skolan ska följa samhällsutvecklingen och för att 
kunna göra det så måste läroplansutveckling pågå ständigt. Läroplan för grundskolan 1980, 
(Lgr 80) blev kompletterad i varje rektorsområde med en lokal plan. Skolorna skulle organise-
ras i arbetsenheter. En ny arbetsform i form av temastudier introducerades. Utifrån de över-
gripande mål som staten fastslagit ska lokala beslut om lämpliga medel och tillvägagångssätt 
fattas. Oavsett vad läroplanerna föreskrivit har arbetssätten förblivit oförändrade. Det verkar 
snarare så att skolarbetet följer lärargruppernas professionella traditioner. Under 1900-talet 
utvecklade Sverige ett av världens mest centralistiska och enhetliga skolsystem. Det betyder 
att vilken del man än befann sig i erbjöds en lika god utbildning.  
 
Lärarutbildningens historia 
 
Med jämna mellanrum har lärarutbildningen under hela sin historia fått ta emot kraftig kritik 
gällande att den är kravlös, verkningslös och oakademisk.21 I skolkommissionen från 1946 
finns de utbildningspolitiska grundidéer som ligger bakom de stora utbildningsreformerna. 22 
Skolkommissionen ville bygga upp en ny skola som skulle genomsyras av demokrati. Skol-
kommissionen vill även se en enhetsskoletanke vilket krävde en fördjupad kunskap i pedago-
gik och gemensamma läroanstalter för olika lärargrupper. Lärarutbildningen skulle få en ve-
tenskaplig grund genom att lärarhögskolorna förutom experter på själva undervisningen, ock-
så ha pedagogikforskare med i utbildningen. Den första lärarhögskolan inrättades i Stockholm 
år 1956 och några år senare inrättades utbildningen även i Malmö, Mölndal, Uppsala, Umeå 
och Linköping. De lärarna med erfarenhet från 1930- och 40-talens klassrumsarbete knöts till 
lärarhögskolorna. I samband med 1977 års högskolereform togs det avgörande steget för lä-
rarutbildningens utveckling. Högskolereformen innehöll högskoleförordningens krav på 
forskningsanknytning och samarbetet mellan utbildning, forskning och utvecklingsarbetet i 

                                                 
18 Hartman. (1995). 
19 Ibid. 
20 Ibid.  
21 Carlgren, Ingrid & Marton, Ference. (2004) Lärare av i morgon. Stockholm. Lärarförbundet. 
22 Hartman. (1995).   
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forskningssamband. I stor utsträckning är dessa tre varandras förutsättningar, de går som in i 
varandra, för att kunna forska så måste man ha en utbildning. Eftersom dessa går in i varandra 
så har skolorna tolkat dessa olika i olika sammanhang. Vissa utbildningar har inte haft någon 
forskning att knyta till vilket har försvårat högskolans mål med forskningsanknytning. Infö-
randet av omfattande examensarbeten skedde några år in på 1990-talet, detta för att förstärka 
forskningsanknytningen. 
 
1985 beslöt riksdagen att en ny lärarutbildning skulle inrättas. 23 Förberedelserna hade varit 
långvariga och den nya utbildningen skulle träda ikraft först läsåret 1988/89. Den första 
årskullen med studenter lämnade utbildningen med lärarbehörighet för årskurs 4-9 efter slutet 
av höstterminen 1992. De fyra olika delar som yrkesutbildningen innehöll var ämnesstudier, 
pedagogik, metodik och praktik. Ämnesstudierna skulle ha en didaktisk inriktning för att de 
skulle vara en integrerad del av yrkesutbildningen. På så sätt kunde ämneskunskaperna knytas 
till läraryrket. Dessa fyra delar skulle tillsammans bidra till att de studerande successivt växer 
in i rollen som lärare.  
 
Lärarutbildningen idag 
 
År 1997 började förslaget till en reformering av lärarutbildningen att utformas och till höst-
terminen 2001 skedde reformeringen.24 Ett viktigt motiv till reformeringen var att villkoren 
för arbetet som lärare var avsevärt förändrade. Några av de förändringar som har skett är att 
den politiska styrningen av skolan är riktad mot en tydlig mål- och resultatstyrning. Fördel-
ningen mellan stat och kommun har blivit tydligare. Nya läroplaner, kursplaner och betygssy-
stem för den obligatoriska skolan började gälla. Den kritik som framkommit i utvärderingar är 
ett annat motiv till reformeringen av lärarutbildningen. Kritiken var bland annat saknaden av 
en grundläggande idé mellan de olika institutionerna om motivet till sin lärarutbildning. Det 
vidgade läraruppdraget innebär uttryck som handledare, mentor och vägledare och lärarens 
uppdrag handlar mer om att hjälpa elever att bearbeta, tolka och värdera informationen på 
egen hand. Därför skall lärarutbildningen ha som mål för studenterna att de ska utvecklas till 
professionella lärare som börjar ett livslångt lärande inom yrket när de börjar på lärarutbild-
ningen. 
 
I regeringens proposition står det att vad som är relevant för lärarutbildningen måste vara ut-
gångspunkten i diskussioner samt att teori och praktik måste knytas samman på ett bättre 
sätt.25 Saknas yrkesförankringen blir inte studenterna förberedda att möta den konkreta yrkes-
verksamheten och saknas förankringen i relevant och aktuell forskning uteblir ett vetenskap-
ligt förhållningssätt till yrket. Därför skall erfarenheterna från den verksamhetsförlagda ut-
bildningen utgöra en grund för de teoretiska kunskaperna.  
 
Gran skriver att praktiken ska ha en centralroll i yrkesutbildningen.26 Studerande skall under 
praktiken enligt propositionen om den nya grundskolelärarutbildningen: ”få utgångspunkt för 
studierna och tillämpningar av det som behandlas där, delta i olika delar av skolans verk-
samhet och öva sin lärarfunktion, ta del av arbetsplaner, resursfördelning och lokal skolut-
veckling”.27 Kommunen utser särskilda praktikskolor vilket har medfört att många skolor har 

                                                 
23 Gran, Bertil. (1994). Vägen till läraryrket. Malmö. Lärarhögskolan.  
24 Regeringens proposition. Att lära och leda – En lärarutbildning för samverkan och utveckling. 1999:63 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/02/46/76/01ff9c9c.pdf 
25 Ibid. 
26 Gran. (1994). 
27 Gran. (1994). s 12 
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involverats i lärarutbildningen, belastningen på skolor kan bli mycket stor, ibland finns det 
fler studerande på en skola vilket är både bra och dåligt.28 De studerande kan samarbeta men 
trycket blir högt speciellt på lokaler och materiel. Gran påpekar att kvaliteten på lärarens 
handledning på praktikskolor varierar eftersom många av lärarna har en alltför traditionell 
lärarroll. En studie vid Göteborgs universitet visar att studenterna för en positiv syn med sig 
där de ses som en tillgång och en vitaminkick med sin nyfikenhet och entusiasm. Regeringens 
proposition innehöll ett förslag om varvning mellan teoretiska och praktiska inslag. Detta till-
lämpas på alla utbildningar men när den första praktiken infaller, hur många praktikperioder 
som finns och hur lång de är, varierar mellan högskolorna. Många skolor har den första prak-
tiken under den första terminen medan andra skolor har den först under andra utbildningsåret. 
En anledning bakom den varvade utbildningen är att bilda en sammanhängande enhet för de 
studerande. De olika delarna ska ge de studerande en helhetssyn på elever och deras inlärning. 
 
I utredningen föreslås att utbildningen indelas i tre områden.29 Alla ska läsa ett block som 
kallas för allmänt utbildningsområde (Auo). Där ingår det moment som värdegrund, socialisa-
tion och yrkesverksamhetens samhällsuppdrag. Inriktningen som är ett annat område där det 
går att välja mellan olika ämnen/ämnesområden. Sedan ska även en specialisering finnas med, 
det kan antingen vara en fördjupning i något av de valda ämnena eller något helt nytt ämne.  
Detta innebär en stor frihet för de studerande som kan välja utifrån förutsättningar och intres-
sen. Eftersom det är upp till varje student att välja sina ämnen kommer dessa att förr eller se-
nare studera på samma kurser med studenter med andra inriktningar. Detta är förberedande 
för samspel med andra lärare när man tagit sin examen. I examensordningen som trädde i 
kraft i juli 1993 står det att, förutom ämneskunskaperna skall de som tagit lärarexamen kunna 
bedöma elever, samarbeta, förmedla värdegrund, planera och utveckla undervisning osv.30 
Lärarexamen ska utveckla den studerandes tänkande och ge denne relevanta kunskaper och 
färdigheter inför läraryrket.  I förnyelsen av lärarutbildningen är ett viktigt inslag att utbild-
ningen ska ge möjligheter till ett livslångt lärande, därav uppbyggnaden av utbildningen. 31 
 
Läraryrket som en profession 
 
Kernell skriver att lärare ska inte bara ha kunskaper om ämnet denne undervisar i utan även 
om skolorganisationen, styrinstrument, yrkets villkor, de rättigheter och skyldigheter de an-
ställda har och juridisk reglering.32 Dessa kan sorteras in under pedagogikämnet. Samtidigt 
ska lärarna ha kännedom om undervisningens, skolans och forskningsområdets traditioner och 
historia. Lite psykologi ska lärare också kunna till exempel om gruppers dynamik och elevers 
utveckling. Lärare möter elever med olika handikapp och inlärningssvårigheter därför är det 
bra med sådana kunskaper.  
 
Enligt Carlgren & Marton är läraryrket ett varierande yrke.33 Förutsättningarna och uppgifter 
förändras hela tiden. Därför måste en lärare hela tiden förändra sitt arbete till att den anpassas 
efter de nya kraven som en skolreform kan innebära. Det kräver samtidigt en ständig träning 
och fortbildning av lärarna för en nödvändig skolförändring.34 Forskningen har under 1980-

                                                 
28 Gran. (1994). 
29 Regeringens proposition 1999:63 
30 Umeå Universitet. Examensordningen. 
http://www.umu.se/studentcentrum/verksamhet/examina/pdf_examensbeskrivningar/larar/Lararex.pdf  
31 Regeringens proposition En förnyad lärarutbildning. Prop. 1999/2000:135 s 9 
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2645 
32 Kernell, Lars-Åke. (2002). Att finna balanser. Lund: Studentlitteratur 
33 Carlgren & Marton (2004).  
34 Madsén, Torsten. (1994). Lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. 
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talet intresserat sig mer för hur lärare utvecklar sin kompetens, speciellt genom reflektion över 
det egna arbetet. För att skolverksamheten ska kunna utvecklas krävs det att lärare blir mer 
kompetenta så de kan leva upp till de nya kraven.  
 
Kernell skriver i sin bok att det spelar ingen roll för lärarna om forskare betraktar läraryrket 
som professionellt eller inte.35 Det är lärarnas syn på läraryrket och vilka aspekter som behövs 
för kompetent yrkesutövande som betyder något. Kernell skriver att väldigt många lärare an-
ser sig tillhöra en professionell yrkesgrupp med professionella kvaliteter. Det är de kvaliteter 
som lärarna anser behövas för att kunna utföra ett kompetent lärararbete. Hur lärare ser på 
lärarrollen och vilka kvalifikationer som behövs kan komma fram om man undersöker vilka 
dessa kvalifikationer är. Kernell gjorde en undersökning där han bad ett antal lärare skriva ner 
olika kriterier på vad en professionell lärare har för kännetecken. Det som kom fram om vad 
som kännetecknar en professionell lärare var att: ”professionalism till stor del är personliga 
egenskaper och personlig kompetens”, ”Gemensamt buren kompetens” såsom samarbete, yr-
kesspråk och etik, ”Intresse för läraryrket”, då visas intresse för skola och undervisning, äm-
neskunskaperna verkar lärarna ta för givet för det nämns också detta med att: ”…att arrangera 
verksamheten på ett sätt som gör det möjligt att förmedla de kunskaper som läraren besitter”. 
I den finns det två underkategorier, den ena är organisera innehållet (didaktik) och den andra 
är arrangera arbetssituationen (ledarskap).  
 
Nationalencyklopedins beskrivning av ordet profession:  
 

profession, i allmänt språkbruk detsamma som yrke; i samhällsvetenskaplig 
terminologi ofta snävare definierat som yrke vars auktoritet och status bygger 
på hög formell utbildning, ofta universitetsbaserad.36 

 
Bygger läraryrket på auktoritet och status med en hög formell utbildning? Strömberg skriver i 
sin rapport om vad som kännetecknar professioner, bland annat skriver hon att utbildningen 
avslutas med en examen som är ett officiellt bevis för att man genomgått utbildningen. 37 Den 
examinerande har således en garanti av utbildningsinstitutionen genom staten att man genom-
gått utbildningen. Ingen annan kan hävda sin formella kompetens på området om denne inte 
har sådan examen. Något annat av betydelse är i vilken grad allmänheten betraktar ett yrke 
som en profession. Det krävs mer än att man arbetar för det ”allmännas bästa”. Det offentliga 
behöver också ge yrket ett värde. Värderas ett yrke högt av samhället får det en hög status. 
 
Det finns olika sätt att definiera vad som är professionellt eller inte.38 Colnerud skriver om tre 
olika sätt, ett professionellt framträdande av en föredragshållare, professionell boxning och 
professionell psykolog. Alla tre har olika innebörder, föredragshållaren har kunskaper och är 
fängslande, boxaren har boxningen som yrke och tjänar pengar på det och psykologen är ut-
bildad och legitimerad.  
 
Colnerud & Granström skriver att de flesta som forskar om profession beskriver fyra stycken 
särdrag som kännetecknar en professionell yrkesutövare: 39 
 

                                                 
35 Kernell. (2002). 
36 Nationalencyklopedins Internettjänst 
http://www.ne.se/jsp/search/search.jsp?h_search_mode=simple&h_advanced_search=false&t_word=profession  
37 Strömberg, Barbro. (1994). Läraryrket – en profession? Mölndal. Göteborgs Universitet. 
38 Colnerud & Granström. (2002). 
39 Colnerud & Granström. (2002).  s 15-16 
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• Systematisk teori – en gemensam kunskapsbas med vetenskapliggrund för yrkets ut-
övande.  

• Auktoritet – utestänger andra från att utöva yrket 
• Yrkesmässig autonomi – yrket innebär att man själv bestämmer arbetsredskap och me-

toder. 
• Egenkontrollerad yrkesetik – nedskrivna etiska riktlinjer, principer eller regler hur yr-

ket ska utövas. 
 
När Colnerud & Granström jämför särdragen med läraryrket kommer de fram till att jämfört 
med andra yrket är kunskapsbasen otydligare och att läraryrket skulle behöva utforma ett 
metaspråk som beskriver, bearbetar och utvecklar den egna praktiken.40 En del av det här ar-
betar den nya lärarutbildningen genom det allmänna utbildningsområdet som inrättades på 
2000-talet. Läraren innehar en hög grad av autonomi i utformningen av arbetet i klassrummet, 
däremot är den autonomin individuell vilket innebär att utformningen av undervisningen är 
stor medan den professionella friheten inte är stor. Det finns timplaner, kursplaner, läromedel 
och huvudmoment som läraren måste arbeta efter. Vidare skriver Colnerud & Granström att 
arbetet mot en timplanelös skola ger lärarna mer ansvar för att göra professionella bedöm-
ningar hur de ska tillgodose elevernas kunskapsbehov. Under lång tid har den obligatoriska 
skolans uppgift varit att lära elever att läsa, räkna och ge dem kunskap i kristendom, historia 
och hembygdkunskap. Eftersom lärare arbetar ensamma i klassrummen och har få tillfällen 
till kollektivt lärararbete, måste lärarnas kompetens utvecklas på egenhand. Uppfattning om 
vad en professionell lärare är varierar bland lärarna själva. I yrken som är erkänt professionel-
la kan inte outbildade ersätta utbildade personer. En lärare kan dock ersättas med outbildade 
vikarier även fast den utbildade läraren har behörighet att arbeta som lärare vilket inte den 
outbildade har. Det går inte att jämföra professionellt arbete med människor och professionellt 
arbete med maskiner och fysiska produkter. Det är två helt olika arbeten för efter utbildningen 
har inte lärare den professionalitet som exempelvis ingenjörer har med sig. Däremot kan lära-
ren utveckla hög kompetens och yrkesskicklighet under sitt yrkesliv. Colnerud & Granström 
skriver att det är svårt att ange var gränsen går mellan professionalitet och amatörskap. Det 
skulle vara mer framgångsrikt att förklara på vilket sätt och i vilken grad som lärare är profes-
sionella i stället för att utgå från om lärare är professionella eller inte.  
 

Lärarprofession – yrkesspråk 
 
Kernell specificerar vad det pedagogiska yrkesspråket innebär.  
 

”Till det pedagogiska yrkesspråket räknas till exempel att ha kunskaper om skolorganisation 
och styrinstrument, att känna till yrkets villkor, den anställdes rättigheter, styrinstrument och ju-
ridisk reglering.” 41 

 
De kunskaperna borde inte en behörig lärare ha så stor kunskap om. När det pratas om ovan-
stående områden så används ord som inte alla människor är bekanta med. 
 
De som arbetar inom ett specialiserat arbetsområde använder sig av ett fackspråk.42 Kommu-
nikationen mellan de verksamma personerna inom yrkesområdet underlättas av fackspråket. I 
vilken mån språket används som ett redskap i yrket desto mer specialiserat är fackspråket. Till 
exempel har sjukvårdare mer samarbete mellan varandra och kräver därför ett mer specialise-

                                                 
40 Colnerud & Granström. (2002).   
41 Kernell. (2002). s 92 
42 Colnerud & Granström. (2002). 
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rat fackspråk än vad långtradarchaufförer har där de utför sitt arbete ensamma. Yrkesspråk 
och fackspråk går att tolkas på olika sätt, Colnerud & Granström skriver att fackspråket kän-
netecknas av de olika termer som är vetenskapligt underbyggda och refererar till specialisera-
de kunskaper. Yrkesspråket är mer att kunna behärska de olika verktyg, handgrepp, och till-
vägagångssätt, yrkesspråket anses som viktigt men inte en tillräcklig förutsättning för utveck-
ling av yrkesspråket. Det finns forskare som hävdar att till viss del bygger lärares arbete på 
betingningsinlärning, det innebär att lärare utvecklar en rutin utan att reflektera varför det 
fungerar eller inte fungerar. Fungerar det så är det bara att fortsätta och fungerar det inte så 
hittar man på någonting annat, detta görs utan reflektion över situationen. I Sverige känne-
tecknades läraryrket på 1960-talet som ett ensamarbete, men under 1980 och 1990-talet för-
ändrades detta. Då kunde lärare tillsammans med kollegor analysera, samråda och gemensamt 
planera undervisning och elevvårdsarbete. Ytterligare ett steg togs i början av 2000-talet då 
lärare ingår i någon form av arbetslag. Där kan lärarna ta del av varandras erfarenheter och 
gemensamt reflektera över olika situationer. På så sätt så utnyttjar och utvecklar de yrkessprå-
ket.  
 
Lärarprofession – Yrkesetik 
 
Orlenius skriver att hans sätt att se på etik och moral är att yrkesetik är individers inre tanke-
sätt om gott och rätt i yrket medan moral är hur det visar sig i praktiken.43 Genom de två fack-
förbunden, Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet, diskuterades frågan om yrkesetik under 
slutet av 1990-talet. Utarbetningen av ”yrkesetiska grundståndpunkter för lärare” gjordes i 
samband med ett läraravtal. Det är yrkesetiska riktlinjer och vad lärare förbinder sig att göra i 
sin yrkesutövning. Huvudrubrikerna är: ”Eleven alltid i centrum”, ”Läraryrket och den pro-
fessionella yrkesutövningen”, ”Att upprätthålla lärares yrkesetik” och ”Lärares samhälls-
uppdrag”. 44 
 
Etik betyder enligt en svensk ordbok ”läran om (god) moral”.45 Om ansvaret för skolans lo-
kala styrning ska ges till lärarna, är en gemensam yrkesetik en förutsättning.46 Om vi ska be-
hålla en likvärdig skola i Sverige så kan inte lärarna få makten om de inte har gemensamma 
normer. Yrkesetik innebär etik på ett begränsat yrkesområde och på så sätt en underavdelning 
till etik. Yrkesetikens funktion för professionen kan enligt Colnerud & Granström förklaras på 
två sätt. Det första är att kännetecken för en professionell yrkesgrupp är att den har en hög och 
ädel moral och viljan att tjäna allmänheten finns. Den andra är att yrkesetiken uppfattas som 
en strategi för professionen att öka sin status och bevara sina privilegier och kanske att sluta 
sig. Det är en skillnad mellan begreppen professionalism och professionalisering. Det första är 
ett uttryck för kvalité hos yrkesgruppen och det senare är den process när yrkesgruppen får sig 
en högre position i samhället. Colnerud & Granström skriver att i den litteratur de tittat på 
skriver författarna att läraryrket behöver en uttalad yrkesetik. Detta på grund av att när föränd-
rarna skickar sina barn till skolan ger de lärarna ett sort förtroende. Därför behöver lärarna för 
att utveckla professionen en yrkesetik så att de kan förvalta detta förtroende.  
 
 
 

                                                 
43 Orlenius. (2001). 
44 Orlenius. (2001).  s 120-122 
45 Allén Sture. (1990).  Nordstedts svenska ordbok. Stockholm. Nordstedt. s 224. 
46 Colnerud & Granström. (2002).  
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Teoretiska utgångspunkter    
 
Stängning och Allians 
 
Här kommer jag att ta upp stängning och allians och koppla dem till profession, yrkesspråk 
och yrkes etik. 
 
För att läraryrket ska ses som en profession kan inte vem som helst få arbeta som lärare. Lind 
hänvisar till Weber som förklarar begreppet stängning: ”Processen stängning innebär, bildlikt 
talat, att sätta upp staket för att inhägna och kontrollera ett område och därigenom stänga 
andra ute från området ifråga”. 47 Till begreppet allians hänvisar Lind till Selander, han anser 
att ”Allians är en form av öppningsalternativ som innebär att individer eller grupper lierar 
sig socialt eller kognitivt eller på annat sätt för att stärka den egna ställningen.”48  På sikt är 
syftet med allianser att göra positionella vinster.49 
 
För den oinvigde ska en yrkesgrupps yrkesspråk vara obekant.50 Det blir således en form av 
stängning. Termer och begrepp speglar lärarens vardag vilket ger en förståelse som är gemen-
sam inom yrkesgruppen. För den som inte hör hemma i yrkesspråket stängs denne ute och får 
inte vara med i den alliansen.  
 
De värderingar och de normer en yrkeskår använder sig av är ett tecken på yrkesetik.51 Vad 
som är rätt och orätt, vad som är önskvärt och icke-önskvärt och plikt och inte tillåtet är vad 
normer innebär, som ofta är outtalade. Stängning även så kallad legitimitet innebär en ute-
stängning av andra yrkesgrupper från det specifika yrket. Det betyder att bara legitimerade 
yrkesutövare får utöva yrket. Detta skapar en allians mellan yrkesgrupperna eftersom de ska-
par en gemensam yrkesetik mellan varandra och stärker yrkesgruppen. För att öka trovärdig-
heten för läraryrket kan en formulerad yrkesetik som instrument användas. Följden av det kan 
även vara en bevarad eller höjd status för lärarna skriver Orlenius.  
 
 

Tidigare forskning 
 
 
Några lärares syn på deras egen kunskap 
 
Anders Magnusson avhandling handlar om den egna synen som högstadielärare har på deras 
egna kunskaper. Avhandlingen heter ”Läraren och lärarkunskapen – en studie av tio högsta-
dielärares syn på den egna kunskapen.”52 Genom en intervjustudie har Magnusson vid två 
olika tillfällen intervjuat de tio lärarna. Mellan de två olika tillfällena har lärarna genomgått 
ett utvecklingsprogram. Tiden mellan intervjuerna var ungefär sex månader. Genom att göra 
på detta sätt fick Magnusson möta varje lärare i liknande intervjusituationer vid två olika till-
fällen. Dessutom träffade han dem under tio förmiddagar under deras tid på utvecklingspro-
grammet. Det resultat Magnusson kom fram till var att om lärarna skulle uttrycka sin kunskap 

                                                 
47 Lind, Steffan. (2000) Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling. Umeå Universitet. s 3 
48 Lind. (2000). s 4 
49 Ibid. 
50 Orlenius. (2001). 
51 Ibid.  
52 Magnusson, Anders. (1998). Läraren och lärarkunskapen. Linköping. Institutionen för pedagogik och psyko-
logi. Linköpings Universitet.  
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fick de problem. Troligtvis handlar det om en blandning av ovan, ovilja och oförmåga. An-
ledningen till det skriver Magnusson kan vara som flera forskare hänvisar till att lärare saknar 
de analytiska redskap som behövs för att kunna beskriva sin arbetssituation. Istället för att i 
är-termer som ”I min klass är det sällan tyst.” använder sig lärare av bör-termer ”Det måste 
vara tyst så att det blir arbetsro.”53 Slutligen pläderar Magnusson för att betrakta flera utveck-
lingsnivåer i samband med lärares professionella utveckling. Han tycker att ett samspel mel-
lan personen, skolan och akademin är nödvändig.  
 
Vad innebär etik i läraryrket? 
 
Gunnel Colneruds avhandling heter ”Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lära-
res yrkesetiska konflikter i grundskolan.”54 Colnerud har många frågor i sitt syfte och det 
övergripande syftet är ”… att jag tar ett första steg i arbetet med att gestalta den yrkesetiska 
praktiken i lärarens arbete, såsom de själva rapporterar den”. Genom en kvalitativ analys-
metod har Colnerud gjort denna forskning. Då har hon använt sig av tre stycken datainsam-
lingar. De två senare kom till efter en viss osäkerhet i den föregående datainsamlingen. Frå-
gan som skulle besvaras var: 
 

”Beskriv kortfattat en situation eller en typ av situationer, då du tycker det är svårt att veta vad 
som är rätt eller fel att göra gentemot elev, förälder eller kollega ur moralisk/etisk synpunkt.”55  

 
Den andra datainsamlingen gjordes då Colnerud undersökte om hon som forskare hade haft 
inflytande på lärarnas svar. Under den andra undersökningen var hon anonym. Resultatet blev 
på ett ungefär likartat med den första datainsamlingen. Den tredje datainsamlingen bestod av 
intervjuer av tjugo stycken lärare, som fick en sparsam introduktion av innehållet i intervjun.  
 
Ett av resultaten av denna forskning som Colnerud fick fram var att det finns olika normer 
som påverkar lärarutövandet. Det är bland annat etiska normer, ämnesinterna normer, sociala 
normer och yrkesinterna normer. Den sista normen handlar om läraryrkets mål som är att un-
dervisa och fostra. Ett annat resultat var om etiska konflikter i läraryrket där Colnerud kom 
fram till att det mellan åtta olika kategorier utgörs kollisioner. Fem av dessa är etiska normer 
och de andra tre är yrkesinterna, sociala och systemnormer. Det sista resultatet Colnerud kom 
fram till var om lärarnas val av lösningar av konflikterna. Hennes resultat visar på att lärare 
inte använder sig av gemensamma yrkesetiska normer eller att de värderar situationen på 
samma sätt.  
 
Utifrån den undersökning Colnerud gjorde har hon utvecklat sin tidigare definition av lärar-
professionalism. Nu beskriver hon den ”… som en integrering av kunskap och färdigheter 
med ansvar och skyldigheter, där olika slags skyldigheter betingade både av yrkets uppdrag 
och av elevernas rättigheter skall urskiljas.” 56 
 
 
 
 

                                                 
53 Magnusson. (1998). s 145 
54 Colnerud, Gunnel. (1995). Etik och praktik i läraryrket. En empirisk studie av lärares yrkesetiska konflikter i 
grundskolan. Stockholm. HLS förlag 
55 Colnerud. (1995). s 60 
56 Colnerud. (1995). s 174 
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Vad innebär det att vara professionell inom läraryrket? 
 
Avhandlingens övergripande syfte är att öka förståelsen professionaliseringssträvanden för 
lärare i samband utvecklingsarbetet i skolan.57 Det är en kvalitativ undersökning som Steffan 
Lind har gjort genom intervjuer, enkäter och analys av centrala dokument. De grupper som 
var involverade i hans undersökning var vårdlärare som intervjuades, avdelningspersonal och 
studerande besvarade enkäter. Resultatet Lind kom fram till var att professionaliserings-
strävanden sker genom bemödanden som sker samtidigt och är sammanvävda och inriktade 
mot kompetens och position. För att förbättra och bibehålla lärares position tillämpas stäng-
ning och allians. Ytterligare ett resultat som framkom av studien var att valet av handlings-
strategi och hur lyckad den är beror på de specifika villkor som gäller i just det fallet. Linds 
undersökning visar även på att lärare tillämpar stängning och allians för att avsiktligt behålla 
och förbättra den egna positionen. 
 
Utbildningens betydelse för behöriga lärare 
 
Denna avhandling handlar om hur den studerande påverkas av utbildningen.58 Evelyn Säll har 
skrivit denna avhandling därför hon var intresserad av hur en studerandes utveckling till lärare 
ser ut. Den kan beskrivas som komplex och fragmentarisk samtidigt kan det också beskrivas 
ha en liten betydelse i socialisationsprocessen som lärare går igenom. Syftet med rapporten är 
således att: ”Syftet med mitt arbete är att beskriva lärarstuderandes föreställningar om yrket 
och hur dessa föreställningar förändras under tiden i lärarutbildningen”.59 Det är 14 stycken 
lärarstuderande som Säll har följt under deras utbildning till lärare. De har fått skriva dag-
böcker utifrån givna rubriker, de har intervjuats med ungefär ett år emellan. De frågor hon 
utgått från var vad yrket handlar om, vilka kunskaper som krävs i yrket och vad som känne-
tecknar den gode läraren. Undersökningen har skett efter andra, tredje, femte och sjunde ter-
minen. Det Säll kommer fram till är att även fast hon funnit forskare som hävdar att inte 
mycket sker i utbildningen i socialisationen till lärare, så framgår det av hennes undersök-
ningar att det sker förändringar i studerandes föreställningar om yrket under tiden i utbild-
ningen. Studenterna får med tiden fler aspekter om vad yrket handlar om. Bilden av den gode 
läraren förändras också med tiden. I början av utbildningen handlar det om att läraren har vis-
sa egenskaper, det utvecklas senare mot att sätta eleven i centrum och att läraren ska ge ele-
verna ett metaperspektiv på sin inlärning. Säll får en bild av att studenterna utvecklar en mer 
analytisk och flexibelt sätt att beskriva den gode läraren. Genom Sälls undersökning kan hon 
se en tydlig koppling mellan kursernas innehåll på utbildningen och utvecklingen av studen-
terna. 
 
 

Metod 
 
 
Metodval 
 
Studien är en kvalitativ undersökning, som bygger på intervjuer och anledningen till att detta 
metodval gjordes var för att svaren passar bättre in på syftet än vad svaren från en enkätun-
dersökning skulle göra. Kvale skriver i sin bok ”Samtalet är en grundläggande form för 

                                                 
57 Lind. (2000).  
58 Säll, Evelyn. (1995). Läraren som estradör, regissör, illuminatör. Karlstad. Högskolan i Karlstad. 
59 Säll. (1995). s 7 
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mänskligt samspel. Människor talar med varandra – de ställer frågor och besvarar frågor.”60 
Att samtala genom en intervju är därför ett bra sätt att få svar på de frågor som finns. När det 
var svårt att få tag i lärare som kunde ställa upp på en intervju tänkte jag att de skulle kunna 
svara på frågorna skriftligt. Då kunde de göra det när de hade tid och då behövdes ingen bo-
kad tid, utan de kunde göra det vid valt tillfälle. Jag fick återigen några nekande svar men det 
var ett fåtal som besvarade frågorna åt mig.  
 
Undersökningsgrupp 
 
Det är lärare i årskurs 7-9 i Västerbottens län. De tillfrågade var tjugo till antalet och fördelat 
lika mellan kvinnliga och manliga lärare. De som besvarade frågorna var tre kvinnliga och två 
manliga lärare. Majoriteten av lärarna som besvarade frågorna hade arbetat inom läraryrket i 
20-30 år, det var endast en person som var ny inom yrket och hade arbetat i drygt ett år som 
lärare. Åldern på personerna varierar men majoriteten ligger runt 40-50-års åldern.  
 
Material 
 
Intervjufrågor, se bilaga 1, och en mp3-spelare att spela in intervjuerna med. Internet och en 
e-post adress för att ge lärare chansen att besvara frågorna skriftligt. Frågorna var desamma 
för de intervjuade och för de som svarade via Internet.   
 
Genomförande 
 
Det var nära jul och med det stundande jullovet hade väldigt många lärare mycket att göra. 
Det innebar att de inte ville ställa upp för en intervju. Fem informanter gjorde trots allt det 
möjligt för mig att få göra denna undersökning.  
 
Den första intervjun genomfördes i lärarens klassrum vilket betydde en miljö som läraren var 
van vid. En andra intervju genomfördes i ett rum bredvid personalrummet på den aktuella 
skolan. De båda intervjuerna genomfördes vid lunchtid en onsdag och tog ungefär en halv-
timme. Innan intervjuerna fick de veta vad undersökningen handlade om och en av lärarna 
bad om att få titta på frågorna innan intervjun. Det var tre lärare som besvarade frågorna 
skriftligt.  
 
Databearbetning 
 
Svaren bearbetades genom att jag sammanställde lärarnas svar på frågorna. Vid intervjuerna 
pratade de intervjuade mer spontat, även om vad de tänker, vilket kan göra meningarna ofull-
ständiga ibland. För sammanställning av de olika svaren spelades intervjuerna upp medan jag 
skrev ner dem, det tog tid eftersom intervjuerna måste lyssnas igenom några gånger för att få 
en korrekt transkription. Vid skriftliga svar är svaren lite mer genomtänkta eftersom infor-
manten tvingas att genom skriftspråket, formulera sig på ett annat sätt än vad som behövs vid 
en personlig intervju. De är sedan lättare att sammanställa speciellt om svaren inkom elek-
tronsikt, då är det bara att klistra in svaren under varje fråga och sedan göra en sammanfatt-
ning av de olika svaren. För att särskilja svaren men ändå behålla lärarnas identitet konfiden-
tiellt fick de olika färger i sammanställningen jag använt mig av genom arbetet.  
 
 

                                                 
60 Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur. s 13 
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Bortfall 
 
Eftersom julen var i antågande var det många som inte hade tid att ställa upp på en intervju. 
Tiden var knapp och frågorna skickades ut till 20 stycken lärare men endast några få svar in-
kom. Några besvarade förfrågan med att de inte hade tid och möjlighet, medan andra inte vi-
sade något som helst intresse. Jag tror att bortfallet inte innebär så mycket för själva resultatet 
eftersom flera av svaren liknar varandra. Men vi människor ser ändå saker och ting ur olika 
synvinklar, därför skulle det ha varit intressant om fler informanter hade ställt upp. Anled-
ningen till att de personer som besvarade frågorna tog sig till att göra det kan bero på att de 
hade en stund att avvara och ville hjälpa mig med arbetet.  
 
Validitet/reliabilitet 
 
För att få ett riktigt rättvist resultat så skulle fler intervjuer göras och även uppföljningar gö-
ras, med fler frågor. Att använda sig av både muntliga och skriftliga svar skulle ge en mer 
rättvis bild, eftersom det är bra att få svar som både är spontana som vid en intervju och ge-
nomtänkta som vid skriftliga svar. Vid de skriftliga svaren är det svårt att veta exakt om lära-
ren uppfattade frågan på det sättet som var tänkt och spontana efterföljdsfrågor som kan stäl-
las vid en intervju kan inte ställas när läraren ska besvara frågorna skriftligt.  

 
 

Resultat 
 
 
Här kommer resultatet av undersökningen presenteras genom att frågorna inom liknande äm-
nesområde dras ihop och sedan sammanfattas svaren av frågorna under de övergripande frå-
gorna. Av de tillfrågade var det två stycken som ställde upp på intervju och tre stycken som 
svarade på frågorna skriftligt. Könsfördelningen var tre kvinnor och två män fördelat på tre 
olika skolor i västerbotten. För att poängtera vissa svar har jag använt mig av citat för att un-
derstryka att en lärare har uttryckt de åsikterna.  
 
Hur ser din bakgrund som lärare ut?  
(svar på fråga 1-3) 
 
De flesta lärare har arbetat inom yrket i 20-30 år, förutom en som håller på att avsluta sitt för-
sta år. En av lärarna är utbildad mellanstadielärare och två stycken till gymnasielärare. Alla 
lärare har en 100 % tjänst varav en har hälften av sin arbetstid i en klass med barn i behov av 
särskilt stöd som har fått diagnosen Asbergers syndrom.  
 
Hur ser du på att arbeta i arbetslag?  
(svar på fråga 4-6) 
 
De tillfrågade lärarna arbetar alla i arbetslag, de flesta är ungefär tio lärare i varje en svarar att 
de är sex stycken. Arbetslagsarbetet anser lärarna är positivt. Fördelarna väger helt klart upp 
nackdelarna och vissa tycker dessutom att det knappt finns några nackdelar. Fördelarna lärar-
na nämnde var bland annat att det är lätt att få hjälp om det behövs, kontakten med eleverna i 
laget är god vilket medför god kontroll. Det blir också lättare att få förståelse för andra ämnen 
när det finns representanter i varje arbetslag. För nya lärare blir arbetslaget till ett enormt stöd. 
På en skola tar ämneslärarna hand om ämnet medan resterande arbetslag tar hand om elevvård 
och klassgemensamma saker som miniläger. 
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Nackdelar som nämndes var att kontakten med de lärare som har samma ämnen blir mindre 
eftersom större delen av tiden går till arbetslaget. En lärare nämnde skuldkänslor till kolleger-
na i arbetslaget eftersom hennes ämne innebär mycket planering, plockande och beställningar 
som gör att mycket tid tillbringas i klassrummet. Även fast hon tillhör ett arbetslag med tillhö-
rande elever så möter hon elever från alla avdelningar på skolan i sitt ämne. 
 
Användandet av yrkesspråket i ett arbetslag anser en av de manliga lärarna blir synligt i form 
av att det förekommer pedagogiska diskussioner och en annan nämner att denne tror mer på 
ämneslag för att han inte tror att arbetslagen kan lösa problem som gäller hela skolan. En lära-
re svarade kort och gott ja. En annan lärare tycker att det blir mer en jargong och att det är 
svårt att märka av det om man inte kommer in utifrån.  
 
Vad innebär det att vara lärare?  
(svar på fråga 7 och 8) 
 
I uppdraget att vara lärare nämner de bland annat att ”det är en massa möten med människor 
varje dag”. Det innebär att kunna på ett pedagogiskt sätt leda och fördela arbetet, annat en 
lärare måste behärska är ”att skapa en god arbetsmiljö, hjälpa elever med olika svårigheter”. 
Andra uppgiften en lärare har är att förmedla kunskap, socialt arbete såsom föräldrakontakt. 
Lärarna anser att det finns en stor frihet om påhittigheten finns där, det gäller att kunna ta 
ungdomar på deras nivå och hänga med i deras utveckling så är det lättare för lärarna att hjäl-
pa eleverna att ta in kunskap. En av lärarna skrev: 
 

”Jag är stolt över mitt yrke och anser det vara ett av de viktigaste i samhället. Jag känner abso-
lut att jag kan ha pondus för att jag är lärare. Det är jätteviktigt! Allt för många ursäktar sig 
nästan och är rädda för att inte bli tagna på allvar just på grund av det faktum att de är lärare.” 

 
När det gäller statusen i läraryrket varierar svaren men majoriteten tycker att den tyvärr inte är 
så hög. En lärare har som motivering att skolan uppfyller inte alltid omgivningens krav och 
det tillsammans med att lärare har svårt att hävda sin professionalitet gör att statusen blir då-
lig. En annan lärare hävdar att läraryrket tyvärr fortfarande är ett kvinnoyrke och därav låg 
status.  En lärare är av den uppfattningen att hon inte bryr sig om yrkets status.  
 

”Hörrudu. Jag brukar inte bry mig så mycket om det där, faktiskt Jag inser ju att, det beror på 
hur man nu räknar status. Det är inte många som vill bli lärare längre.  Så i den meningen har 
det kanske blivit mindre populärt och att löneläget har sjunkit övertid jämfört med andra jobb. 
På det viset har statusen sänkts.” 

 
En annan lärare anser att läraryrket har status men ”Kanske inte lika mycket idag som för 50 
år sedan, men jag tror ändå att samhället har förtroende för lärarkåren och jag hoppas att vi 
kan behålla det förtroendet.” 
 
Är läraryrket professionellt?  
(svar på fråga 9) 
 
Det är ett svårt yrke och det är kanske inte professionellt i gemensam hållning, pedagogik och 
etik. En annan lärares svar blev kort och gott, ”Naturligtvis”. En av lärarna hänvisar till ut-
bildningen på 4,5 år och att läraryrket absolut är professionellt, men att även personligheten 
måste passa till läraryrket. En lärare säger att ”Tyvärr så kan vem som helst läsa till lärare 
och det kan visa sig bli ett problem hur denne klarar av arbetet”. Att begreppet är luddigt och 
flummigt anser en annan lärare men eftersom lärarna får lön för sitt jobb klassas arbetet som 
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professionellt och att en seriös inställning till arbetet krävs. Ett litet mer utförligt svar fick jag 
från en lärare som anser att en professionell lärare kan sin sak och på så sätt vet vad man pra-
tar om. Hon menar att en professionell lärare är allsidig eftersom en kunskap finns i botten, då 
kan man se ur olika vinklar och undvika att köra fast.  
 
Vilken betydelse anser du att en lärares utbildning har för att kunna undervisa?   
(svar på fråga 10-12) 
 
Fyra av lärarna skriver att utbildningen har en stor betydelse. Att den platsförlagda utbild-
ningen är viktig anser en lärare, medan en annan tycker att alternativa vägar till att bli lärare 
ska finnas förutom lärarhögskolan. Lämpligheten är viktig, tycker två av lärarna, en av dem 
nämner att ”Vissa är helt enkelt födda till att bli lärare. Denna andel måste anses vara väldigt 
liten och därför är utbildningen nödvändig.” En av mina informanter anser att det borde stäl-
las högre krav på utbildningen, för att den som inte har ”skinn på näsan” och auktoriteten i sig 
måste få chans att få det under utbildningen.  
 
De intervjuade lärarna anser att kunskaper i ämnet och kunskaper i förmågan att undervisa går 
hand i hand. De menar att saknas pedagogiken, blir det ingen bra undervisning och saknas 
ämneskunskaperna blir undervisningen innehållslös. En av lärarna uttryckte det så här ”Går 
inte att sära på. Du kan ju inte göra det ena utan det andra.” Men om en annan av lärarna var 
tvungen att välja skulle hon välja kunskaper i att kunna undervisa som det viktigaste, för finns 
inte den kunskapen spelar det ingen roll hur stora kunskaperna i ämnet är.  
 
Lärarbehörigheten anser lärarna har betydelse men eftersom en tjänst ofta behöver fyllas ut 
kan därför en lärare få vikariera i ett annat ämne. Det görs alltid efter ett samtal med rektor 
och endast om personen är lämplig. Eftersom det aldrig är bra med obehöriga lärare ska behö-
riga lärare alltid komma i första hand, det är alltid en nödlösning med obehöriga lärare. Sam-
tidigt skriver en lärare att ”Det är aldrig bra med obehöriga lärare, men jag föredrar väl en 
obehörig lärare framför ingen lärare alls”. Hon menar att det beror på vad som menas med 
obehörig. Det är en trygghet för både elever, arbetsgivare och kollegor med behöriga lärare. 
Men steget mellan obehörig och behörig kan vara liten, det kan handla om någon poäng från 
en liten kurs till inga kunskaper alls. Läraren fortsätter med att personligheten och förmågan 
att förmedla kunskap är en förutsättning, läraren anser att förmedlandet är det viktigaste att 
kunna i läraryrket.  En annan av lärarna har en bestämd åsikt om att inga obehöriga lärare ska 
släppas in i skolorna. Hon anser att ”Ämnet kan bli oerhört lidande om inte den pedagogiska 
tanken finns bakom”. Därför är det viktigt med utbildning, grundsynen och allt annat som hör 
till.  

 
 
Analys och Diskussion 
 
 
Syftet med arbetet var att ta reda på vad det innebär att vara lärare och om läraryrket är pro-
fessionellt. För att få en rättvis bild över lärarnas syn på det egna yrket skulle frågorna ha be-
svarats av fler lärare. Jag anser mig ha nått mitt syfte men att arbetet kunde ha utvecklats lite 
mer. Detta kan göras genom fler intervjuer och fler följd frågor. Eftersom arbetet baseras på 
ett fåtal informanter, är det svårt att ge en rättvis överskådlig blick över vad lärare i allmänhet 
anser om läraryrkets professionalitet och status. De representerar inte alla lärare utan jag har 
bara berört ytan i detta ämne.  
 



  

 17 
 

 

 

Eftersom det var nära jullovet hade många lärare inte tid att ställa upp för en intervju. Jag 
hade hoppats på fler intervjuer och eventuellt fler skriftliga svar på frågorna. Intervjuerna 
skulle ha varit fler och de skriftliga svaren var en lösning. Intervjuer har den fördelen att följd-
frågor kan ställa och på så sätt få mer utförliga svar. Kvale skriver att människor delar erfa-
renheter, förhoppningar och andra människor får en inblick i hur deras värld ser ut genom att 
samtala med varandra61. Det är så vi lär känna andra människor på en djupare nivå. Det kän-
des konstigt att göra intervjuerna, vissa av frågorna hade en av lärarna svårt att förstå. Därför 
var det bra att jag fick en intervju med henne så jag kunde förklara vad jag menade. Att oerfa-
renheten över att göra intervjuer märktes går inte att förneka. Visst har vi haft som uppgift på 
utbildningen att göra en intervju, men det blir ändå inte samma sak. Hastigheten på svaren på 
frågorna kan vara hög, därför lyssnas intervjuerna genom många gånger. Hade det varit fler 
intervjuer skulle tiden bli ännu tajtare eftersom det tar sin tid att gå igenom intervjuerna. Frå-
gorna anser jag är bra men det är klart, någon fler fråga kunde ha gett mer svar på mina fråge-
ställningar.  
 
Vad läraruppdraget innebär är en fråga som olika lärare tolkar på olika sätt. De har svårt att 
sätta ord på det och därför kan svaren bli olika. Magnussons slutsats i sin avhandlig om vad 
lärare kan, får inget riktigt svar.62 Magnusson anser att forskningen måste i framtiden fortsätta 
att tydliggöra, utveckla och beskriva lärares kunskap. Enligt regeringens proposition om den 
nya lärarutbildningen står det att: ”Läraryrket handlar om att skapa förutsättningar 
för att olika förmågor utvecklas hos den lärande människan”.63 En av lärarna svarade 
bland annat att yrket innebär: ”Att skapa en god arbetsmiljö, att hjälpa elever med olika 
svårigheter…” Att skapa en god arbetsmiljö och skapa förutsättningar är sammankoppla-
de. En av förutsättningarna är arbetsmiljön och att lägga sig på deras kunskaps nivå. Det 
är inte som förr när läraren stod vid katedern och hade den totala makten i klassrummet. 
Nu ska läraren vara till hjälp och stöd för eleverna i deras utveckling på ett annat sätt än 
vad som gjordes förr. Dysthe och Iglands association till metaforen ”byggnadsställning” 
är en bra beskrivning om lärarnas uppdrag idag.64 Lärarna ska hjälpa eleverna till att klara 
av att göra saker på egen hand. Målet var detsamma förr, men det är tydligare idag.  
 
Profession 
 
Colnerud & Granström skriver att det inte finns en allmänt godtagen definition om en profes-
sionell lärarrolls kännetecken.65 Författarna fortsätter med att förklara att det finns en stor 
variation bland verksamma lärare i uppfattningen om en professionell lärares kännetecken. 
Lärarna i min undersökning gav olika svar på definitionen av profession och om läraryrket är 
professionellt. Det är en anledning varför det skrivs mycket om läraren i det syftet bland annat 
i tidningar. Det betyder att det inte finns en klar, rak förklaring till varför läraryrket är/inte är 
professionellt, inte heller vad som menas med att läraryrket skulle vara professionellt. De oli-
ka artiklarna i de olika tidningarna hänvisar ofta till olika punkter såsom yrkesspråket, utbild-
ning, vikarier och så vidare. Bara det är ett tecken på att yrket har en bit kvar innan det kan bli 
erkänt professionellt. Dessa granskningar i pressen kan tolkas som att samhället förutsätter att 
en hög grad av kompetens, etik och yrkesskicklighet hos lärare.66 Lärarna i min undersökning 
gav olika svar på frågan om profession. Det var bara en av dem som var helt säker på sin sak 

                                                 
61 Kvale. (1997). 
62 Magnusson. (1998).  
63 Regeringens proposition. Prop. 1999/2000:135. 
64 Dysthe & Igland. (2003). 
65 Colnerud & Granström. (2002). 
66 Ibid. 
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och svarade ”Naturligtvis”, men eftersom det inte följdes av någon mer utförlig förklarning så 
är det lite svårt att tolka svaret på ett bra sätt. Några andra saker som tas upp är att en utbildad 
lärare har en utbildning bakom sig och denne får lön för arbetet, därför tillhör läraryrket till ett 
professionellt yrke.  
 
Dilemmat om hur elevers behov ska rangordnas är något som en lärare ständigt ställs inför.67 
Vilka behov ska tillgodoses först och vilka elever måste vänta. Detta är ett stort etiskt dilem-
ma för en lärare. En av de tillfrågade lärarna i min undersökning ansåg att läraryrket är ett 
svårt yrke. Det är ofta en lärare bland ungefär 25 elever och hur ska den läraren räcka till för 
alla elever på ett tillfredsställande sätt. Kernell skriver att lärare även ska ha kunskaper om 
skolorganisationen, styrinstrumenten, samt rättigheter och skyldigheter som lärare har.68 Av 
ovanstående beskrivning så drar jag slutsatsen att läraryrket innebär mer än att stå vid en ka-
teder och berätta hur matbröd bakas eller hur en orkan uppstår. Det är mycket runt yrket som 
inte är lika synligt för andra som själva undervisningen. På lärarutbildningen lär studenterna 
sig mycket och hur saker och ting kan ses ur olika vinklar. Dessvärre är det så att det bästa 
sättet att lära sig bli lärare är ute i den praktiska verkligheten. Studenterna tar till sig teoretiska 
kunskaper från universiteten men det är en annan sak att kunna tillämpa de kunskaperna i 
praktiken. En lärare i min undersökning svarade att ”Tyvärr så kan vem som helst läsa till 
lärare och det kan visa sig bli ett problem hur denne klarar av arbetet”. När jag började på 
lärarutbildningen blev jag förvånad hur tidigt vi skulle ut på en kortare verksamhetsförlagd 
utbildning. Nu i efterhand förstår jag varför de vill att studenterna ska möta verkligheten så 
snabbt som möjligt. Det är en helt annan sak att sitta själv i skolbänken än att vara den som 
står framför eleverna. Det är lätt att själv studera om motivationen finns där, men läraryrket 
innebär mycket om den egna personligheten. Passar jag som lärare och i så fall i vilken ålder-
grupp? Därför skickas studenterna ut på skolorna för att tidigt få möta verkligheten och få 
känna om det är rätt för dem eller inte.  
 
Kernells undersökning om vilka kriterier som behöver uppfyllas för att lärare ska anse deras 
yrke som professionell.69 Kernells undersökning stödjer lite min undersökning. Jag har nämnt 
både yrkesspråk, yrkesetik och personliga egenskaper och kompetens. Alla människor passar 
inte i alla yrken, det är därför vi dras till olika yrkeskategorier. De flesta tillfrågade lärare ver-
kar ha en uppfattning om vad de anser som en professionell lärare. Colnerud & Granström har 
gjort en liknande undersökning där resultatet visade sig att personliga egenskaper och person-
lig kompetens var huvudkrav för professionalism för de lärarna.70 Min undersökning innehål-
ler inte så många informanter att det kan tas som en uppfattning bland alla lärare. Jag tror där-
emot att väldigt många har ungefär samma uppfattning men att de uttrycker det på lite olika 
sätt. En lärare i undersökningen svarade att en gemensam hållning, pedagogik och etik saknas 
för att yrket ska bli professionellt, en annan lärare tog upp vikten av en lång utbildning samt 
en persons personlighet som måste passa läraryrket. På utbildningen ingår ett och ett halvt års 
studier av pedagogik i blocket det allmänna utbildnings området (Auo). Under den tiden på 
utbildningen får studenterna i bästa fall en grund för en gemensam vetenskaplig bas.71 För att 
behärska klassrumssituationer har utbildningen i första hand syftat till att rusta studenterna 
metoder och arbetssätt. Detta tyder på att lärarutbildningen fortsättningsvis måste utvecklas. 
Studenterna på lärarutbildningen ska få en grund för läraryrket vilket innebär en gemensam 
utbildning och följden av det borde bli en gemensam grund. Professionell anser en lärare i 

                                                 
67 Colnerud & Granström. (2002). 
68 Kernell. (2002). 
69 Ibid. 
70 Colnerud & Granström. (2002). 
71 Ibid. 
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min undersökning innebär kompetens inom ämnet och att alla olika vinklar används i under-
visningen. Det kan tolkas så att läraren menar är att en lärare behöver ha fantasi och ork att 
genomföra olika idéer. Det är det lärarutbildningen ska se till att deras studenter utvecklar 
under utbildningen, bland annat med arbetssätt och metoder. Att ta ett arbete seriöst och att en 
lön utbetalas varje månad är tillräckliga grunder för en lärare att ett yrke är professionellt. 
Med andra ord så är varje yrke professionellt i hennes ögon eftersom alla som arbetar får lön 
och de som inte är seriösa riskerar ofta att få sparken. Ingen arbetsgivare vill ha en anställd 
som inte har en seriös inställning till sitt arbete.  
 
Yrkesspråk 
 
Alla lärarna i undersökningen ansåg sig positiv till arbetet i arbetslag. Lärarna ansåg att förde-
larna vägde upp de få nackdelarna som finns med att arbeta i arbetslag. Att arbeta i arbetslag 
innebär att ett yrkesspråk används. I och med det så tillämpar man en stängning till andra yr-
kesgrupper och det innebär också en allians gentemot andra yrkesgrupper. Colnerud & Gran-
ström skriver att det varierar mellan arbetslag hur utvecklat deras förmåga att använda var-
andras erfarenheter och kunnande och med språkets hjälp bearbeta händelser i en lärares var-
dag.72 Kan lärarna i ett arbetslag med hjälp av språket inte hjälpa varandra på ett naturligt sätt 
så kan det bli problem. I och med införandet av arbetslag kan lärarna ta hjälp av varandra ef-
tersom de arbetar oftast med samma elever och samma del av skolan. Lärarna i denna under-
sökning är inte ense om huruvida de använder sig av ett yrkesspråk eller inte. Ett svar som är 
värt att fundera lite mer på, är det svaret att om man kommer utifrån så kan det vara lättare att 
upptäcka om det finns ett yrkesspråk på arbetsplatsen. Är en lärare mitt ibland andra lärare 
och är van vid det, är det inte säkert att yrkesspråket kan urskiljas på ett enkelt sätt. Så kan det 
vara med annat också. Därför gäller det att vara medveten om det och sträva efter att kunna 
sätta ord på frågan om en lärare anser sig använda sig att ett yrkesspråk eller inte. Ett annat 
sätt att utrycka det är som en lärare svarade, att de använder sig snarare av en slags jargong. 
Det kan ligga något i det eftersom läraryrket inte är som till exempel läkaryrket, där en utom-
stående inte alls förstår sig på läkarens språk när de talar sinsemellan. Att vara lärare innebär 
inte att det behövs latinska ord för saker och ting utan ett vardagsspråk kan räcka. Som Colne-
rud & Granström skriver särskiljs språket som används i klassrummet med språket som an-
vänds för att förklara och diskutera olika teorier och modeller som sedan kan användas som 
grund i undervisningen.73 En jargong skapar en slags allians mellan de berörda, den har en 
gruppsammanhållande funktion och kan förenkla eller förkorta kommunikation. Det blir som 
något de har gemensamt, som sker av en geografiskt eller lokalmässigt avgränsad grupp. Col-
nerud & Granström skriver att genom att tala och samtala sker en språkutveckling. Detsamma 
gäller ett yrkesspråk. Lärarna måste ges tid och rum att föra samtal om sitt eget vardagsarbete, 
då kan en yrkesspråklig utveckling ske.  
 
Lärarens status 
 
De delade meningarna i status frågan är oroande. Jag anser att alla borde vilja ha ett yrke som 
andra människor anser har status. En av lärarna uppgav att hon inte bryr sig om läraryrket har 
status eller ej, det hoppas jag är väldigt ovanligt. Strömberg skriver i sin avhandling att det är 
andras åsikter om yrket som avgör om yrket har status eller inte.74 Jag har hört många perso-
ners reaktioner när jag berättat att jag ska bli lärare på högstadiet. En av lärarna svarade på en 
av frågorna, att det inte är så många som vill bli lärare idag. I alla fall i vissa ämnen och där-
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för spelar valet av ämnen en stor roll. Det finns de ämnen där det inte är många så många sö-
kande, vilket betyder att det borde vara lättare att få arbete. Sedan finns det de ämnen med 
höga intagningskrav, för att det är så många som vill gå utbildningen. Men det betyder också 
att det finns färre arbeten i det ämnet. En av de manliga lärarna anser att lärarens status är 
”Både dåligt och bra.” Vidare svarade han att de krav som skolan har av omgivningen upp-
fylls inte alltid men att många anser att skolan och läraren är viktig. Att läraryrket är ett kvin-
noyrke uppgav en av de kvinnliga lärarna som en anledning varför läraryrket har en lägre sta-
tus och att det därför behövs fler manliga lärare. Den enda som anser att status finns i läraryr-
ket tror att det ändå är skillnad idag än för 50 år sedan men att förtroendet för lärarkåren finns 
där och att lärarna kan behålla det.  
 
Att lärarna svarar så olika på frågorna är ett tecken på att något måste hända i lärarkåren. För 
att läraryrket ska få status måste samhället ge läraryrket en professionell stämpel.  
 
Lärarutbildningens betydelse 
 
Att en utbildning krävs för att bli lärare tycker alla lärarna i undersökningen är viktigt. En av 
dem påpekar däremot att hon tycker det borde finnas alternativa vägar till att bli lärare. Det 
tolkar jag som att hon menar att arbetslivserfarenhet borde kunna räknas med. Jag skrev tidi-
gare att det bästa sättet att lära sig är genom arbetet i verkligheten, så på ett sätt måste jag hål-
la med. Det jag däremot tycker är att dessa lärare då ska gå någon kompletterande kurs i äm-
net eller pedagogiken beroende på vad det är som saknas. Så att de teoretiska didaktiska kun-
skaperna kan inhämtas. Jag har mött en lärare som inte var behörig i sitt ämne och därför be-
fann sig på lärarutbildningen för att inhämta de kunskaper som behövdes för att hon skulle få 
behörighet. Kunskaper är inte allt, utan även lämpligheten att vara lärare som några av lärarna 
nämner i sina svar. Därför borde det finnas kompletterande kurser för lärare utan behörighet 
och det borde ingå besök från en rektor, universitetslärare eller någon annan som bedömer om 
personen verkligen behärskar verkligheten i klassrummet. Det kan med fördel vara under ar-
betstid på skolan där läraren arbetar. För en rättvisbedömning måste en lärares skicklighet i 
verksamheten bedömas, det vill säga när läraren är i aktion.75  ”Vissa är helt enkelt födda till 
att bli lärare. Denna andel måste anses vara väldigt liten och därför är utbildningen nödvän-
dig” Detta svarade en av lärarna på frågan om utbildning behövs eller inte. Jag anser att det 
inte ska vara så att om någon har tur att få in en fot på en skola får jobba där, medan en person 
som är lika lämplig för jobbet och har behörighet att jobba som lärare går arbetslös. Då ska 
den obehöriga läsa in lärarutbildningen och skaffa sig behörighet. Det är självklart att vuxna 
personer har större och bredare kunskaper än barn men det ska inte betyda att vemsomhelst 
kan undervisa dessa barn. En lärare kritiserade lärarutbildningen, ”Jag anser att utbildningen 
borde ställa högre krav på studenterna. Utbildningen är inte särskilt krävande och det skulle 
den kunna vara.” Carlgren & Marton skriver att kritiken mot lärarutbildningen alltid har fun-
nits där.76 På grund av all kritik har lärarutbildningen förändrats under åren men som läraren 
svarade så verkar kraven fortfarande inte vara särskilt höga på studenterna.  
 
En av de intervjuade lärarna anser att ”Ämnet kan bli oerhört lidande om inte den pedagogis-
ka tanken finns bakom”. Hon är därför helt emot att obehöriga lärare släpps in på skolorna. 
Det kan variera mellan obehöriga lärare och obehöriga lärare. Anledningen till att någon inte 
är behörig kan vara allt från saknaden av pedagogiken eller utbildningen avsåg högre instan-
ser, till exempel en utbildning till kock mot utbildning till hem- och konsumentkunskapslära-
re. Eller så kan det bara vara någon enstaka poäng från fullständig utbildning som saknas. Det 
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måste ändå vara bättre med en obehörig lärare än ingen lärare alls som en annan lärare ut-
tryckte det.  
 
Att det sker en förändring i föreställningarna om yrket som lärarstudenterna innehar i början 
och i slutet av lärarutbildningar, har Säll kommit fram till i hennes forskningsrapport.77 Det är 
ytterligare ett bevis på att lärare behöver ha en utbildning bakom sig för att forma den bästa 
läraren som möjligt. Däremot som en lärare i min undersökning påpekade att de försöker att 
lösa det på bästa sätt, men ibland behöver tjänster fyllas ut. På ett sätt är det bättre att en lärare 
som är bekant för eleverna rycker in och vikarierar ibland än att en helt främmande lärare 
hoppar in ibland. Då känner den bekante läraren eleverna redan och kan utnyttja tiden bättre 
för oftast har den ordinarie läraren en planering och extra uppgifter som eleverna kan göra. 
Om detta skulle hända ofta, att den ordinarie läraren är borta så behövs en lärare med ämnes-
kunskaper, i längden lär sig eleverna inte mycket om inte läraren har kunskaper. Jag tror att 
eleverna kan bli oroliga och stökiga om det kommer olika lärare vid varje nytt kortare vikari-
at. 
 
Kunskaper i ämnet och kunskaper i förmågan att undervisa anser jag, precis som de tillfrågade 
lärarna, att de går hand i hand med varandra. Saknas pedagogiken skapas inte de bästa förut-
sättningarna för att eleverna ska ta till sig kunskapen och saknas kunskaperna i ämnet kan inte 
läraren ge eleverna kunskap i ämnet. På en av de verksamhetsförlagda utbildningarna jag har 
varit på, mötte jag en vikarie på hem- och konsumentkunskapen. Det visade sig att hon hade 
varit lärarkandidat på skolan och det var därför hon fick vikariera på skolan. När vi pratade 
lite kom det fram att hon hade mer ämneskunskaper än jag men att jag hade mer pedagogik 
bakom mig. Då är ju frågan, för att bli en bra lärare så behövs det erfarenheter, det fås genom 
vikariat. Eftersom denna vikarie kände eleverna så var det en mycket bra erfarenhet för henne 
även fast hon inte var en behörig lärare, men var på väg att bli. När jag sedan hade betydligt 
mer erfarenheter från den skolan fick även jag vikariera där. Det är kanske något som skulle 
införas. Behövs det vikarier och det inte finns någon behörig på skolan, varför inte låta en 
lärarkandidat möta verkligheten. I alla fall de som snart är på väg att ta sin examen. De ska 
ställas inför sådana situationer tids nog.  
 
”Tyvärr så kan vem som helst läsa till lärare och det kan visa sig bli ett problem hur denne 
klarar av arbetet”. Detta svar kom från en lärare i undersökningen och intagningen till lärar-
utbildningen sker via betygen från gymnasiet eller resultatet på högskoleprovet, det finns ing-
et praktiskt intagningsprov. Därför skickar universiteten ut studenterna tidigt i sin utbildning 
så de kan avgöra om de valt rätt utbildning eller inte. Det behöver inte betyda att de är rätt 
person för yrket bara att de trivs och kan tänka sig att jobba inom yrket. Lärarutbildningen kan 
däremot utveckla personer till att bli bra lärare, även om det verkade hopplöst i början så är 
det viktigaste hur personen är när denne är klar med utbildningen. Utbildningen till lärare är 
viktig ur många synpunkter, utbildningen är ett steg mot en professionell lärare men när ut-
bildningen är avklarad behövs erfarenheter för att bli en professionell lärare.  
 
Fortsatt forskning 
 
Om jag hade haft möjlighet skulle jag även ha gjort en undersökning bland dem med andra 
yrken än inom lärarkåren. Detta för att få reda på hur de uppfattar läraryrket och vad som 
krävs av lärare. Då kan en klarare bild ges över vilken status läraryrket egentligen har. Det är 
en sak hur lärarna själva uppfattar sitt yrkes status och professionalism. Det är en annan sak 
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hur äldre personer som själva gått i skolan och de som skickar sina barn till skolan uppfattar 
läraryrket.  
 
Det skulle vara intressant och läsa forskning om hur eleverna i sig uppfattar lärarna och deras 
kompetens. De märker om en lärare inte har kunskaper i ämnet men, märker de om de får en 
lärare som inte har eller har bristande pedagogiska kunskaper? Erfarenheter ger mycket kun-
skap, men hur uppfattas dem som inte har hunnit skaffa sig så mycket erfarenheter än.  
 
Hur ser synen på läraryrket ut i olika delar av Sverige bland de olika kategorierna?  
 
Hur ser dessa problem ut i skolan andra länder i världen?  
 
För att läraryrket ska uppnå en hög status gäller det att göra yrket professionellt. För att göra 
det måste det klarna när det gäller läraryrkets stängning och allians. Det ska inte gå att arbeta 
som lärare om inte denne har en utbildning. Saknas det lärare måste kraftigare tag tas i kam-
pen om att få utbildade lärare till just den kategorin. Det kan vara bättre att någon finns där än 
ingen lärare alls om läraren är frånvarande ofta. Då bör skolan se över sina resurser och ordna 
det på något annat sätt. Det går inte alltid att utgå från att, även om en person är äldre innebär 
det att denne har större kunskaper i ett visst ämne än vad en elev har, även fast personen inte 
har gått en utbildning. Eleverna blir lidande i en sådan situation.  
 
En undersökning om att, i stället för att använda sig av obehöriga lärare, låta lärarstudenter 
pröva verkligheten om det handlar om mindre vikariat. Är det möjligt? Det är tyvärr så att 
läraryrket är ett av de få yrken man inte kan ”sommarjobba” på, eftersom skolorna då har 
sommarlov.  
 
 

Slutsatser 
 
 
Även fast läraryrket borde ses som ett professionellt yrke är det en bit innan det blir erkänt. 
Lärare lägger grunder hos elever inför det fortsatta livet och en eventuellt högre specificerad 
utbildning. Huruvida läraryrket kräver behöriga lärare eller inte, råder delade meningar om. 
De flesta anser att för att få jobba som lärare ska man ha behörighet, men verkligheten är en 
annan. Besparingar och bristande tillgång på utbildade lärare i vissa ämnen leder till en nöd-
lösning i vissa fall. För att läraryrket ska bli ett professionellt yrke i allas ögon måste vi skapa 
en allians lärare emellan och på så sätt stänga ute obehöriga från läraryrket. Tillbringas det 
fyra år på universitet för att bli behörig lärare ska inte någon som inte har behörighet kunna 
arbeta som lärare. Här i Västerbotten är siffrorna på obehöriga lärare ute på skolorna som tur 
är, inte så hög. Lärare behöver redskap för att kunna beskriva sin kunskap och arbetssituation, 
det är ett första steg mot att läraryrket ska professionaliseras. Det behövs mer forskning inom 
detta område och det behövs orsaker varför situationen är som den är. Läraryrket behöver 
utforskas och utvecklas med bland annat ett yrkesspråk. Alla människor dras till olika slags 
yrken och de som inte skulle sätta sin fot i en skola igen uppskattar det jobb en lärare gör. Jag 
anser att läraryrket bör få en professionell status inom en snar framtid.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 - Intervju frågor 
 
Bakgrund 
 

- Hur länge har du arbetat som lärare?  
 
 
- Vilken utbildning har du? 

 
 

- Hur ser din nuvarande arbetssituation ut? 
 
 
Yrket 
 

- Arbetar du i arbetslag? Hur många lärare är det ungefär i varje? 
 
 

- Vilka fördelar/nackdelar anser du att det innebär att arbeta i arbetslag? 
 
 

- Det sägs att arbete i arbetslag skulle gynna utvecklandet av ett yrkesspråk? Vad anser 
du om det? Hur i så fall? 

 
 
Yrket status och professionalism 
 

- Vad anser ni att läraryrket innebär? Vad innebär det att vara lärare?  
 
 

- Vilken status anser ni att läraryrket har?  
 
 

- Vad lägger du in i begreppet professionell? Är läraryrket professionellt?  
 
 

- Vilken betydelse anser du att en lärares utbildning har för att kunna undervisa? 
 
 

- Vad är viktigast kunskaper i ämnet/kunskaper i att kunna undervisa? 
 
 

-  Vad anser du om att det finns lärare som saknar behörighet att undervisa i det som de 
       undervisar i? Har du mött någon som varit obehörig?  

 


