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Sammanfattning 
 

Examensarbetet syftar till att undersöka lärarollen i samband med introduktionsperioden 

för nya lärare, samt vilka lärarkompetenser som är viktiga överhuvudtaget. Jag vill även 

få mer kunskap om pedagogers syn på elevers delaktighet i undervisningen och hur 

lärare kan arbeta för att främja detta. I undersökningsarbetet genomfördes 

litteraturstudier, samt kvalitativa intervjuer med fyra informanter, varav tre 

gymnasielärare och en informant med chefsposition. Den sistnämnda har att arbetssätt 

som både liknar och skiljer sig från läraryrket och är därför intressant för urvalet. 

Resultaten visar bland annat att ämneskunskap och lyhördhet är två viktiga 

kompetenser. Lärarna måste få eleverna att förstå syftet med undervisningen och låta 

dem vara med i utformandet av innehåll, genomförande och utvärdering, för att på så 

sätt göra dem delaktiga i sin utbildning. Det är även viktigt att trivas med sitt arbete för 

att bli säker i sin roll. Introduktionsperioden är nödvändig för att bli legitimerad lärare 

och den är ett stöd för nyexaminerade lärare att komma igång med sin yrkeskarriär. 

Problematiken ligger i att garantera alla en introduktionsplats samt att hitta lämpliga 

mentorer som är villiga att handleda lärarna.  
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1 Inledning 

 

Som blivande lärare är min ambition med examensarbetet att samla ihop och redogöra 

för kunskaper och erfarenheter som jag tillägnat mig genom utbildningen. Det blir ett 

sätt att knyta ihop säcken på allt jag har lärt mig och sådant jag är intresserad av att lära 

mig mer om senare i mitt arbetsliv. Därmed kommer detta arbete att koncentreras kring 

lärarrollen i undervisningen, vad som krävs och eftersträvas av en lärare i anknytning 

till kommande gesällprov i form av introduktionsperiod, samt hur vi kan arbeta för att 

främja elevers delaktighet och engagemang i undervisningen. 

 

1.1 Problemområde 

 

Läraryrket är komplext och därför är det viktigt att komma till sin rätt i rollen som 

lärare, vilket inte är helt lätt med tanke på hur omfattande arbetet är. Vårt yrke är 

ständigt under granskning och det är lärarnas arbete som står i centrum för hur det bör 

vara samt hur det kan förbättras. Enligt min förförståelse kan detta skapa en 

uppgivenhet hos lärare, att vi aldrig duger. Jag vill hänvisa till ett citat av Lars-Åke 

Kernell, som i mångt och mycket startade mina tankebanor: ”Vem ska berätta att god 

undervisning kräver professionalitet om inte vi själva gör det?”
1
 Han menar att lärare 

ibland reducerar yrkets kärna och grunden för vår yrkesstolthet till något ”man bara 

gör”, vilket skapar en skev uppfattning om att lärare bara ska ha en god 

fingertoppsskänsla, att med lite tur klara av olika situationer som kan uppstå i 

klassrummet.
2
 När jag läste detta i Kernells bok Att finna balanser, uppstod en del 

funderingar. Vad är det som gör att lärare talar så ödmjukt och blygsamt om sitt 

yrkeskunnande? Är det för att yrket är komplext och svårt att definiera? Var kommer 

osäkerheten ifrån? Ett exempel om hur en lärare indirekt visar osäkerhet, finns i boken 

En start för tänket, en bit på väg: ”Man behöver ju inte vara duktig på det, bara man har 

ett intresse.”
3
 Genom ett sådant uttalande som bara framhåller lust och intresse så visas 

tendenser till en oförståelse av de kompetenser som krävs för att kunna undervisa. Detta 

utmynnade i en vilja att försöka klä den tysta kunskapen i ord, den förtrogenhet som 

ibland kallas fingertoppskänsla och något ”man bara gör”. Kernell resonerar att 

osäkerheten hos lärare leder till att de har svårt att förklara sitt arbete för andra. Han 

menar att det då är viktigt att hitta ett sätt att förstå och förklara vårt komplexa yrke för 

att på så sätt finna stolthet i det vi gör.
4
 Jag anser att det är oerhört viktigt att vara säker i 

sin roll, annars kan vi inte utföra ett tillräckligt bra arbete. Möjligen bör vi lärare inte 

fastna för mycket i vad olika experter säger utan istället fråga eleverna vad de tycker, 

eftersom det är de som ska lära sig det vi ämnar lära ut. 

 

                                                 
1
 Kernell, Lars-Åke, Att finna balanser – En bok om undervisningsyrket, 2002, Lund: studentlitteratur, s. 

26 
2
 Ibid.  s. 26 

3
 Eriksson, Claes & Lindgren, Monica.  En start för tänket, en bit på väg, 2007, Karlstad: Region 

Värmland, s. 103 
4
 Kernell, 2002, s. 32, 33 
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Läraren har inte längre rollen som den auktoritära ledaren som står framme vid katedern 

med pekpinnen och eleverna har inte längre rollerna som tomma säckar att fylla med 

kunskap. Undervisningen ska i allt högre grad planeras tillsammans med eleverna och 

det är viktigt att läraren kan skjuta sin auktoritet åt sidan ibland för att låta eleverna få 

komma med förslag och visa vad de kan. Det kan bli ett mer gynnsamt arbetsklimat om 

eleverna får känna att de har kontroll och möjligheten att påverka undervisningen.  

 

I skolan spelar vi lärare en viktig roll. Hur ser den rollen ut, vilka kompetenser behövs 

och hur bör undervisningen utformas för att främja elevers delaktighet? Den delaktighet 

jag tänker på är exempelvis när de utifrån ett tema själva får bestämma innehåll eller när 

elever får ett tema att diskutera om med varandra. Delaktiga blir eleverna även när de 

får vara med att utvärdera kurser och sin kunskapsutveckling. I Gymnasieskola 2011 

betonas för detta några faktorer särskilt: ”personlig utveckling, god grund för fortsatta 

studier och ett aktivt deltagande i samhällslivet.”
5
 För att främja dessa faktorer anser jag 

att elevers delaktighet i undervisningen är en förutsättning. Delaktighet är något jag 

anser är starkt kopplat till intresse och motivation, därför ska jag även koppla mina 

resonemang till dessa två.   

 

Det är viktigt att lärare förstår och håller sig uppdaterade i skolverksamheten och dess 

förändringar, inte minst med tanke på att utbildning trots allt är en stor del av livet samt 

en inkörsport till arbetsmarknaden. Som blivande gymnasielärare ser jag det som 

särskilt viktigt att hålla mig ajour med vad som händer genom reformen av den nya 

gymnasieskolan 2011. Det sätts exempelvis mycket fokus kring att kvalitetssäkra 

elevers lärande så att fler ska nå målen,
6
 vilket ställer högre krav på lärarna. Enligt 

Skolverkets lägesbedömning från 2007 undervisade flera lärare utan utbildning och 

examen, eftersom det då var brist på utbildade lärare.
7
 Genom den nya reformen har det 

införts en introduktionsperiod för att bedöma nyexaminerade lärares lämplighet att 

undervisa. Eftersom det är en ny företeelse finns det ingen tidigare forskning kring hur 

introduktionsåret har fungerat. Det är ändå en viktig del för mitt examensarbete 

eftersom jag är en av de som tillhör första kullen av de nyexaminerade lärarna som 

kommer att genomföra introduktionsperioden. Den är även en viktig del för att kunna 

bli legitimerad lärare. Vad innebär introduktionsperioden och vilka krav kommer den att 

ställa på lärare och den undervisning vi ska bedriva? 

                                                 
5
Skolverket. (2011-12-21). Gymnasieskola 2011. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2597  s. 8 

6
Skolverket, Utmaningar för skolan – Den nya skollagen och de nya reformerna, 2010, Stockholm: 

Danagårds Grafiska AB, s. 9 
7
Skolverket.(2007-10-29). Skolverkets lägesbedömning 2007-Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola 

och vuxenutbildning. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.51329!Menu/article/attachment/Lagesbedomning_2007.pdf . s. 

76 
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med examensarbetet är att studera kunskaper om och attityder till lärarens roll i 

undervisningen, samt vad introduktionsperioden innebär och vilken påverkan den kan 

ha för nyexaminerade lärares kommande roller, samt hur lärare kan arbeta för att skapa 

en så gynnsam undervisning som möjligt för elevers lärande. 

 

 Vilken roll spelar läraren i undervisningen och vilka kompetenser är det som 

lyfts fram? 

 Hur kan lärare arbeta för att göra eleverna delaktiga i undervisningen?  

 Hur är synen på lärarrollen och undervisning i de nya styrdokumenten Gy2011? 

– Vad betonas särskilt i exempelvis läroplanen och bestämmelserna om en 

introduktionsperiod?  
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3 Litteraturgenomgång 

3.1 Skolverkets lägesbedömning 2007 och introduktionsperiod för 

nya lärare 

 

Ur skolverkets lägesbedömning från 2007 kan läsas om hur flera gymnasielärare 

saknade både utbildning och lärarexamen i ämnet, så omfattande som var fjärde av alla 

lärare i tjänst.(...)”. Andelen som saknade lärarexamen var betydligt högre i fristående 

gymnasieskolor (49 procent) än i kommunala (22 procent).”8  Detta problem uppstod 

genom att det inte utbildades lika många lärare som det fanns en efterfrågan på, 

samtidigt som pensionsavgångarna också var höga. Skolorna såg därför ingen annan 

lösning än att tillsvidareanställa lärare utan examen. En annan orsak till att lärare 

undervisade i ämnen de inte hade någon utbildning för, var för att det tidigare inte fanns 

någon motsvarande utbildning inom vissa ämnen, i t.ex. drama och inom 

medieprogrammet. Över hälften av gymnasielärarna erkände att de saknade kompetens i 

undervisningen, vilket medförde att de inte kunde bedöma vilka elever som var i behov 

av särskilt stöd och hur de skulle ge detta stöd till dem.  Detta trodde man var en av de 

bidragande orsakerna till gymnasieelevernas dåliga studieresultat. Att en stor del av 

lärare undervisade utan utbildning var enligt skolverket inte godtagbart. De menade att 

undervisningens kvalitet skulle försämras på grund av det. Därför ville de att det i 

skollagen skulle förtydligas vilka lärare som var behöriga att undervisa. 

Lärarutbildningen skulle utvecklas så att den motsvarade skolornas olika behov och det 

krävdes satsningar på utbildning, kompetensutveckling och vidareutbildning, så att alla 

gymnasielärare i framtiden skulle ha en lärarexamen som uppfyller skolverksamhetens 

krav.
9
 

 

För att i största möjliga mån höja skolans kvalitet görs det många satsningar inom 

reformen för den nya skolan 2011. Bland annat har det införts en introduktionsperiod 

som alla nya lärare ska genomgå för att kunna bli legitimerad som lärare samt bevisa sig 

lämplig att bedriva undervisning. Introduktionsperioden syftar till att:  

 
1. ge stöd på ett yrkesmässigt, personligt och socialt plan, 

2. stimulera till professionell utveckling,  

3. bidra till att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö för läraren eller förskolläraren, och 

4. utveckla lärarens eller förskollärarens förståelse för skolan eller förskolan som arbetsplats samt 

dess roll för samhället.
10

 

                                                 
8
Skolverket.(2007-10-29). Skolverkets lägesbedömning 2007-Förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola 

och vuxenutbildning. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.51329!Menu/article/attachment/Lagesbedomning_2007.pdf . s. 

76 
9
Ibid. s. 78, 90, 133, 137 

10
Wieslander, Charlotte. (2011-05-12).  Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och 

kompetensprofiler för lärare och förskollärare. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.130136!Menu/article/attachment/SKOLFS%2520Introduktionspe

riod%2520och%2520kompetensprofiler%2520110512.pdf  s. 1 
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I ett vidare perspektiv ska introduktionsperioden kvalitetssäkra och göra att all 

skolverksamhet är likvärdig överallt i Sverige.
11

 Introduktionsperioden får inte 

missförstås att handla om en omprövning av examen, utan den bör ses som ett stöd för 

nya lärare att lättare kunna slussas in i skolans värld, där de får chans att visa sina 

kunskaper och färdigheter som en försäkran om att utbildningen gett någonting. Genom 

att få utföra så många uppgifter som möjligt, så som olika undervisningsmetoder, 

betygsättning och bedömning, arbete med utvecklingsplaner etc. ska det göra läraren så 

självgående som möjligt i sin yrkesroll.
12

  

 

En mentor utbildad för uppdraget utses av rektor till varje ny lärare som ska genomgå 

introduktionsperioden. Mentorn gör sin bedömning utifrån en speciell kompetensprofil 

som tar upp några punkter som läraren ska uppfylla: ”mötet med eleven, ledarskap, 

samverkan, särskilda bestämmelser om vissa skolformer samt ansvar för lärande och 

yrkesutveckling”.
13

 Kortfattat kan sägas att kraven är att läraren ska kunna utforma 

undervisningen så att varje enskild elev utvecklas så långt det är möjligt i sitt lärande. 

Läraren ska kunna leda och organisera arbetet så att ömsesidig respekt och samarbete 

uppnås. Läraren ska kunna samarbeta med andra lärare och föräldrar. Läraren ska 

ansvara för att arbetet motsvarar programmets mål eller utbildningens yrkesområden. 

Läraren ska reflektera över sitt arbete och ta eget ansvar för sitt lärande och sin 

utveckling inom yrket.
14

 

                                                 
11

Skolverket. (2011-05-20).  Legitimation för lärare, förskollärare och lektorer -Skolverkets 

kommentarer till föreskrifterna om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och 

förskollärare.  

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.156007!Menu/article/attachment/Skolverkets%20kommentarer%

20till%20f%C3%B6reskrifterna%20om%20introduktionsperiod%20och%20kompetensprofiler%20f%C3

%B6r%20l%C3%A4rare%20och%20f%C3%B6rskoll%C3%A4rare.pdf 

s. 1 
12

 Ibid. s. 4, 8 
13

 Ibid. s. 5 
14

 Skolverket. (2011-05-20).  Legitimation för lärare, förskollärare och lektorer -Skolverkets 

kommentarer till föreskrifterna om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och 

förskollärare. 

http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.156007!Menu/article/attachment/Skolverkets%20kommentarer%

20till%20f%C3%B6reskrifterna%20om%20introduktionsperiod%20och%20kompetensprofiler%20f%C3

%B6r%20l%C3%A4rare%20och%20f%C3%B6rskoll%C3%A4rare.pdf 

 s.  4, 5 



6 

 

 

3.2 Lärarförbundet om introduktionsperioden/legitimationen 

 

I lärarförbundets tidning Lärarfackligt nr 8, finns en artikel där lärarförbundets expert 

Ann-Christin Larsson reder ut vad introduktionsperioden handlar om: 

 
 

Den bakomliggande tanken är att nyexaminerade lärare ska få en bra start i sin yrkeskarriär. De 

ska få stöd av en erfaren kollega som hjälper dem få en introduktion i yrkets alla delar. Mentorns 

roll är att vara ett stöd och introducera läraren i yrkets olika delar. Det kan till exempel vara 

föräldrakontakter och betygssättning och annat som man inte kunnat träna på under studietiden. 

Läraren bedöms genom att mentorn följer den nya läraren kontinuerligt och ger underlag till 

rektorn för beslut. Rektorn eller förskolechefen ska dessutom besöka läraren i dess arbete. När året 

är över skickas ansökan om legitimation in till Skolverket och då bifogar man rektorns yttrande.
 15

  

 

 

Larsson är positiv till introduktionsperioden och tror inte att det ska vara några 

svårigheter för lärare att genomföra den och bli godkända.
16

 

 

 

I en annan artikel i samma tidning resonerar Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén, 

att legitimationen kommer att hjälpa till att höja yrkets status men att det är en stor 

utmaning att legitimera Sveriges lärare: 

 
 

Regeringen har utformat och beslutat om legitimationen. Nu har kommuner, fristående skolor och 

Skolverket ett mycket stort ansvar för att den ska fungera väl. När över 180 000 lärare ska 

legitimeras är det en stor och viktig utmaning. Hon menar också att det är upp till bevis för 

lärarlegitimationen att bli den garant för kvalitet som är tänkt. Och inte ett bidrag till ett 

organisatoriskt kaos på arbetsplatsen och underlag för felaktiga beslut.
17

 

 

 

Genom att introduktionsperioden är ny är det inte många skolor som riktigt vet hur allt 

fungerar och därmed kan det uppstå olika hinder. Marcus Friberg som är ordförande för 

Lärarförbundet Student, diskuterar några av de hinder som kan uppstå, i artikeln 

”Lärarlegitimation riskerar bli flaskhals”: 
 

 

Tidigare har de nyutexaminerade lärarna i anställnings- och löneförhandlingar framförallt kämpat 

med bristen på erfarenhet, vilka deras mer etablerade kollegor haft. Nu kommer ytterligare en 

försvårande faktor läggas till detta: en behörig men icke legitimerad lärare kommer ha betydligt 

svårare att förhandla sig till såväl anställning som skälig lön än den som genom sin erfarenhet fått 

                                                 
15

Lärarförbundet. (2011-10-01) .Lärarfackligt – För dig som är ombud i Lärarförbundet, nr. 8. 

http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/E2969CE7BF74F81AC125796700354AB6/$FIL

E/Lararfackligt_nr8_light.pdf . s. 2 
16

 Ibid. s. 2 
17

 Ibid. s. 3 
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sin legitimation. Villkoren för mentorer och nyexaminerade lärare måste tydligare regleras för att 

legitimationens effekter ska bli så goda som möjligt.
 18

  

 

 

Friberg drar även en parallell till att det redan är väldigt svårt för många kommuner att 

hitta lärare som kan vara handledare till studerande lärare i den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Därmed menar han att det kommer bli lika svårt att hitta mentorer.
19

 

3.3 Delaktighet i den nya läroplanen för gymnasieskolan 

 

Jag har valt ut några delar ur den nya läroplanen för gymnasieskolan som kan kopplas 

till hur undervisningen bör läggas upp för att stimulera elevers delaktighet. 

 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov[...]Hänsyn ska 

tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.” Den delaktighet som 

berörs i läroplanen är bland annat att eleverna i undervisningen ska få möjlighet att 

utveckla och vilja ta eget ansvar. De ska kunna ha inflytande på sin utbildning och 

studieresultat.
20

Genom att läraren ser till att eleverna ”upplever att kunskapen är 

meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt.[...]successivt får fler 

och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar”, kan deras delaktighet stärkas 

ytterligare. Vidare så betonas det att eleverna alltid ska hållas informerade och få vara 

med att bestämma i frågor som rör dem och deras utbildning. Det kan gälla exempelvis 

inflytande över arbetssätt och innehåll. Undervisningen ska alltså planeras och 

utvärderas med eleverna.
21

 

 

Några centrala grundstenar för att främja elevers delaktighet är alltså: ökat eget ansvar, 

självständiga uppgifter, att de upplever kunskapen som meningsfull samt inflytande 

över utbildning och studieresultat.  

 
Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – 

som förutsätter och samspelar med varandra. Undervisningen får inte ensidigt betona den ena eller 

den andra kunskapsformen.[...]Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och 

sammanhang. Eleverna ska få möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina 

kunskaper.
22

  

 

Som jag ser det skulle enbart fakta medföra att eleverna inte får vara delaktiga. Det är 

först när de t.ex. förstått en uppgift och genomfört den som de blir delaktiga i 

undervisningen. 

 

                                                 
18

 Lärarförbundet. Webbredaktionen. (2011-08-15). ”Lärarlegitimation riskerar bli 

flaskhals”.http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/0031C1E5?OpenDocument&menuid=

00326A1C. s. 1 
19

 Ibid. s. 1 
20

Skolverket. (2011-11-15). Statens skolverks författningssamling – förordning om läroplan för 

gymnasieskolan. http://www.skolverket.se/skolfs?id=2302 s. 3 
21

 Ibid. s. 7, 8 
22

 Ibid. s. 4 
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3.4 Delaktighet genom Rubrics 

 

Som nämnts ovan i läroplanen, är det viktigt att elever har inflytande över sin utbildning 

och studieresultat. Rubrics är ett sätt som kan öka elevinflytandet. 

 

Rubrics är en bedömningsmodell som används för att lättare betygsätta elevers kunskap 

om ett ämne än att bara använda ett statiskt poängsystem. Tanken är att det ska vara ett 

komplement till ett traditionellt poängsystem och inte helt ersätta det. Rubrics ligger 

också i linje med de riktlinjer som finns för vad elever ska lära sig i sin skolgång, 

genom att eleven själv är delaktig i den bedömningsmatris som skapas individuellt. En 

rubric fungerar på så vis att den skrivs upp som ett rutnät på ett pappersark eller ett 

rutnät i ett datorprogram. I rutorna lägger man in olika viktiga rubriker och bredvid 

dessa olika nivåer av kunskap. Dessa kan sedan ringas in av läraren och eleven för att 

lätt se var eleven ligger i just den rubriken. Några exempel på rubriker kan vara: 
 

 Dispostion (struktur på rapport) 

 Språkbruk 

 Innehållsförteckning 

 Metodik 

 Resultatet 

 Diskussion 

Fördelen med att använda detta system är att det ökar elevens förståelse för kunskapen 

de ska lära sig, samt ökar deltagandet i skolgången. Det kan även ge insikt i varför vissa 

delar är viktiga för ämnet, som normalt sett kan bortförklaras av eleven som något man 

bara måste kunna för provets skull. Det kan också ge elever stöd i att se sin egen 

utveckling och att kunna sträva efter högre betyg, då de lättare ser vad de måste arbeta 

med. Nackdelen är att det kan ta en hel del tid att skriva en bra rubric. Ett annat problem 

är att eleven själv måste vara delaktig i rubricen så att de inte bara ringar in det som 

känns bra och sedan glömmer det. Det är en riktig utmaning att få eleverna motiverade 

att delta i författandet av rubricen. Det är då viktigt att den följs upp och ändras löpande 

under skoltiden.
23

 

3.5 Att bli säker i sin lärarroll 

 

Lars-Åke Kernell undervisar inom didaktik för både blivande och yrkesverksamma 

lärare inom alla områden. Att finna balanser är en bok som syftar till att vara ett 

hjälpmedel för både blivande lärare och lärare som arbetat i många år. Boken tar upp 

konkreta exempel som belyser olika tankar och principer för undervisning.  

 

                                                 
23

Rolf Edström.( 2006-01-03). Rubrics - Bedömningsmallar och betygsunderlag. 

http://www.fyrisskolan.uppsala.se/larare/re_c51c/rubrics.pdf   

    WorldLingo.(2011). Rubric(akademiker). 

http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/sv/Rubric_%28academic%29 
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Jag ställde mig en fråga tidigare om varför lärare talar så ödmjukt om sitt 

yrkeskunnande, om det kan bero på att yrket är svårt att förklara. Angående yrkets 

komplexitet och dilemman diskuterar Kernell att lärare många gånger kan upplevas som 

veliga och osäkra, ja till och med flummiga. Kernell bekräftar att det är yrkets 

komplexitet som är orsaken till vårt flummiga sätt att tala om vårt arbete. Men så länge 

vi på ett eller annat sätt förklarar varför verksamheten är komplex och är noga med var 

vi står, så kan vi upprätthålla vår stolthet. Hur känner man igen en bra lärare? Kernell 

menar att: ”Vi ser ut att veta vad vi vill![...]Säkerheten ligger i att vi förstått vad som 

förväntas av oss, att vi känner förutsättningarna för detta och att vi orkar leva med alla 

begränsningar.”
24

Att mäta om en lärare är bra eller dålig är dock svårt att göra, eftersom 

det inte finns några mätinstrument som kan mäta en så pass dynamisk process som det 

är i en skola. Det vill säga, relationer mellan levande människor kan inte beskrivas 

linjärt och objektivt.
25

  

 

Kernell diskuterar om motivation och lärande. Hur ska en lärare få sina elever 

motiverade? Han anser att det är viktigt att tydliggöra syftet för eleverna så att de förstår 

att de har något att vinna, nämligen kunskapsutveckling. Annars är det lätt att eleverna 

endast ser undervisningen som en enda lång transportsträcka.26 

 

Vilka kompetenser behöver en lärare? Här nedan följer en lista över några kompetenser 

som Kernell anser att en lärare bör ha: 

 

 Ämneskompetens 

 Ämnesdidaktisk kompetens 

 Didaktisk kompetens 

 Arbetsledande kompetens 

 Social kompetens 

 Allmänprofessionell kompetens 

 

Ämneskompetens innebär att läraren ska ha goda ämneskunskaper. Ämnesdidaktisk 

kompetens handlar om hur läraren omsätter sina ämneskunskaper i undervisningen, dvs. 

har förmåga att förstå ämnets identitet och att kunna göra rätt prioriteringar. Didaktisk 

kompetens handlar om hur man lär ut, att till exempel välja effektiva 

undervisningsstrategier. Social kompetens handlar bland annat om att lyssna till elevers 

önskemål och tankar, skapa lust och glädje samt locka fram och utveckla elevers idéer. 

Allmänprofessionell kompetens innebär att våga förändra och pröva nya sätt, att vilja 

utveckla sina kunskaper inom yrket. När det gäller arbetsledande kompetens så 

poängteras bland annat vikten av att låta eleverna ta egna initiativ för att god 

arbetsmoral och gott engagemang ska ske. Kernell menar att när människor bara ges 

delegerade uppgifter så minskar både arbetslust och eget ansvarstagande.
27

 Som jag 

förstått det menar han att läraren ska fungera som en ”sparringpartner”, det vill säga att 

bolla idéer med eleverna, så att de får känna sig delaktiga i undervisningen. 

 

                                                 
24

 Kernell, 2002, s. 32 
25

Ibid. s. 33 
26

 Ibid. s. 37 
27

Ibid. s. 113, 120, 121, 126, 127 
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3.6 Perspektiv på undervisning 

 

Anders Marner är professor vid Umeå Universitet och arbetar med estetiska ämnen. I 

boken Möten och medieringar finns en samling artiklar som i huvudsak tar upp estetiska 

frågor i skolan med ett semiotiskt och kulturellt perspektiv men också en del intressanta 

texter om lärarrollen och undervisning i allmänhet. Marner anser att en lärare ska 

iscensätta kunskapssituationer, snarare än att ge eleverna redan färdigarbetad kunskap. 

Därmed ökas möjligheten för dem att tänka själva och läraren handleder bara när det 

behövs.  Marner resonerar också om att det i skolan ägnas för mycket tid till skapandet 

och för lite tid till presentation och reception av elevers arbeten, vilket ofta hamnar i 

skymundan. Enligt Marner bör elevarbeten inte bara presenteras i skolan, utan också ta 

ett steg utanför skolan, i t.ex. närsamhällets företag som är intresserade av att stödja 

skolverksamhet.
28

 

 

Elza Dunkels är forskare vid Umeå Universitet och utbildar lärare. I boken Vad gör 

unga på nätet? myntar hon ett intressant begrepp – ”talentspotting” Det är något som 

hon anser att lärarprofessionen bör dra nytta av för att hitta elevers olika styrkor och 

hjälpa dem att utvecklas vidare för sitt framtida lärande. Idag används t.ex mer av 

internets möjligheter till inlärning i skolan och även utanför skolans värld, t.ex. hemma. 

Dunkels berättar om elever som blivit bättre på engelska, när de har spelat World of 

warcraft och om elever som utökat sina kunskaper i bildredigering genom att sitta 

hemma och jobba i Photoshop.
29

 

 

Peter Gärdenfors är professor i kognitionsvetenskap.
30

  I boken Lusten att förstå 

resonerar han kring motivationsteorier och menar att det finns både en inre och yttre 

motivation som driver oss. Dessa två applicerar han på elever och deras vilja att lära sig. 

Den inre motivationen kommer från våra inneboende intressen och drivkrafter att vilja 

lära oss något. Genom den yttre motivationen styrs vi istället av skolans struktur genom 

betygssystem, scheman, lektioner etc.  Gärdenfors diskuterar vidare att det i skolan 

borde vara den inre motivationen som ska styra eleverna att vilja studera. Men den är 

ofta inte tillräckligt stark för att kunna övervinna de begränsningar som skolan har. 

Detta skapar ett ointresse för skolan från elevens sida. Det finns mycket utanför skolans 

värld som elever finner mer motiverande. Därför menar Gärdenfors att skolans struktur 

måste förändras för att väga upp mot den omgivande världens lockelser.
31

 

3.7 Forskning om kvalitet i undervisningen 

 

Två forskare har skrivit boken, Forskning i skolans vardag - Thor Egerbladh som är 

docent i pedagogik och arbetar vid pedagogiska institutionen på Umeå universitet samt 

Tom Tiller som är professor i praktisk pedagogik på Tromsös universitet i Norge. 

                                                 
28

 Marner, Anders, Möten och medieringar - estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och 

sociokulturellt perspektiv, 2005, Umeå: Fakulteten för lärarutbildning, s. 77, 78, 81 
29

 Dunkels, Elza, Vad gör unga på nätet?, 2009, Malmö: Gleerups, s. 83 
30

 Lunds Universitet. (2010-10-06). Peter Gärdenfors  

http://www.ht.lu.se/o.o.i.s?id=21232&p=PeterGardenfors 
31

 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå, 2010, Stockholm: Natur & Kultur, s. 79, 82 
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Boken handlar om utbildning och utvecklingsarbete inom skolan som organisation men 

går även in mer på djupet av skolans aktörer så som lärarrollen, skolledarrollen och 

eleverna. Konkreta exempel på forskning i skolans vardag tas upp och hur ett 

förändrings- och utvecklingsarbete kan ske.
32

 

 

Egerbladh och Tiller har intervjuat elever om deras syn på skola och undervisning. När 

de frågar elever om kvalitet är det tydligt att det är lärare som står för att undervisningen 

har kvalitet eller inte. För många elever är alltså en bra skola liktydigt med att skolan 

har bra lärare och en dålig skola är likställd med dåliga lärare. Vad som de menar gör en 

lärare bra har inte bara att göra med att de ska vara kunniga i sitt ämne, utan de ska 

också kunna sina elever, dvs. det sociala samspelet. Vi lärare ska ha öppen 

kommunikation med våra elever, inte bara se dem som elever utan också som personer. 

Det är ofta i det sociala samspelet som det brister menar eleverna. Eleverna är de som 

berörs av lärandeprocessen och det är de som känner av undervisningskvaliteten. Därför 

bör vi lyssna mer till och dra nytta av elevernas synpunkter på undervisning istället för 

att bara lyssna på experterna. De verkliga experterna är de som har det närmaste 

förhållandet till lärande, nämligen eleverna.
33

 

 

Vidare menar de att duktiga lärare är de som ser sina elever som resurser och det 

innebär att undervisningen inte får leverera en färdig kunskapssyn från läraren som vet, 

till eleven som inte vet. Istället innebär eleven som resurs, att lärare bör betrakta dem 

som konstruktörer där de deltar aktivt i uppbyggnaden av kunskap. Det är viktigt att ta 

till vara på elevernas erfarenheter och uppfattningar för att kunna bygga ett meningsfullt 

lärande. Problematiken ligger dock i att en del lärare känner sig främmande för att låta 

eleverna framträda mer aktivt i arbetet, eftersom de befarar att det ska ge eleverna för 

mycket information om t.ex. lärarlaget och skolledning, där de vanligtvis aldrig har 

tillträde. Under Egerbladhs och Tillers observationer upptäcktes dock att de lärare som 

vågade ge eleverna mer inflytande fick ta del av erfarenheter och kreativa lösningar som 

medförde ett pedagogiskt lyft i skolan. Eleverna var inte ute efter att nedvärdera lärare 

utan det som fokuserades kring var jobbet med lärandet.
34

 

 

Att ställa öppna frågor i en klass om hur exempelvis arbetet ska bedrivas kan göra 

många elever förvirrade. I en sådan situation gäller det att lärare kan ställa bra 

följdfrågor, vilket kan vara svårt i början men det är en träningssak. En sådan 

planeringsundervisning där öppna frågor ställs i klassrummet kan tyckas väldigt 

experimentartad och misstag kan lätt ske. Dock kan det med tiden bli ett fruktbart sätt 

att arbeta på.
35

 

 

                                                 
32

 Egerbladh, Thor & Tiller, Tom, Forskning i skolans vardag, 1998, Lund: studentlitteratur 
33

 Ibid. s. 18, 20 
34

 Ibid. s. 20, 21, 22 
35

 Ibid. s. 138 
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4 Metod 

4.1 Allmänt om arbetsprocessen 

 

Eftersom valet att studera lärarollen och undervisning i allmänhet medförde ett brett 

forskningsområde, ägnades mycket tid till att renodla området och att hitta en bra 

avgränsning. Ambitionen var att redogöra för lärarrollen och de kompetenser som 

eftersträvas samt hur lärare kan arbeta för att göra eleverna delaktiga i undervisningen. 

Detta med anknytning till introduktionsperioden som är högst relevant för 

nyexaminerade lärare och deras kommande lärarroller. Jag är medveten om att mitt 

examensarbete kan tyckas ge två skilda fokus med tanke på det ena som kretsar kring 

lärarrollen, kompetenser samt elevers delaktighet i undervisningen och det andra som 

fokuserar på introduktionsperiod och legitimation. Trots det anser jag att det sistnämnda 

är en viktig del som hör ihop med det förstnämnda, eftersom introduktionsperioden, 

som jag ser det, är en kvalitetssäkring av lärarollen. 

 

Syftet med examensarbetet handlar bland annat om att öka kunskap om, samt att få ta 

del av attityder till lärarollen och undervisning. Därmed bestämdes tidigt under 

idéarbetet att kvalitativa intervjuer med lärare skulle ge mig utförliga svar. Enligt Bo 

Johansson och Per Olov Svedner innebär kvalitativ intervju att: 

 
I den kvalitativa intervjun är endast frågeområdena bestämda, medan frågorna kan variera från 

intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. 

Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt. Då måste frågorna anpassas så att intervjupersonen får möjligheter att ta upp allt hon har 

på hjärtat.
36

 

 

I intervjuerna ställdes öppna frågor för att uppmuntra till lärarnas egna berättelser om att 

arbeta som lärare och deras egna synpunkter på lärarollen, kompetenser och 

undervisning. På så sätt var min intervjumetod kvalitativ eftersom frågorna inte enbart 

kunde ge raka ja- och nej-svar, utan möjliggjorde samtal där de intervjuade kunde ge så 

utömmande svar som möjligt. 

 

Som komplement till intervjuerna valdes kurslitteratur ut som berör läraryrket. Jag 

ägnade mycket tid till att läsa i olika böcker som jag haft tidigare i utbildningen och 

hittade därmed mycket som var intressant och relevant för min uppsats.  

 

Förutom kurslitteratur har jag i stoffsökandet även studerat anteckningar från 

utbildningen, eget lektionsmaterial och rapporter från verksamhetsförlagd utbildning 

(VFU). Detta för att kunna diskutera och relatera det resultat jag fått fram till egna 

observationer från undervisningstillfällen, där jag fått eleverna delaktiga. Dessa 

observationer kommer från lektioner i filmkunskap, färglära och keramik och de har 

antecknats löpande under och efter lektionerna. De lektioner jag haft är alla inom 

estetiska ämnen men mina resonemang från observationerna är även applicerbara på 

andra ämnen. 

                                                 
36

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, Examensarbetet på lärarutbildningen – undersökningsmetoder 

och språklig utformning, 2006, Kunskapsföretaget: Uppsala. s. 43 
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4.2 Intervjuer 

 

Intervjuerna gick till på så sätt att jag bestämde träff med varje informant för sig och 

ställde mina frågor, samtidigt som intervjun spelades in på band. Detta för att sedan 

lättare kunna transkribera allt som sagts.   

 

4.2.1 Forskningsetiskt perspektiv 

 

Jag har förhållit mig till de forskningsetiska principerna i Johanssons och Svedners bok 

Examensarbetet i lärarutbildningen, genom att informera varje deltagare om sin rätt att 

få vara anonym samt att de inspelade och transkriberade intervjuerna enbart kommer att 

användas i mitt examensarbete.
37

 Innan intervjuträffarna skickades ett informationsbrev 

ut till deltagarna, vilket också är en del av de forskningsetiska principerna, dvs: 

”Deltagarna ska erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 

undersökningsmetoderna och undersökningens syfte.”
38

 I brevet stod syftet med mitt 

område beskrivet samt intervjufrågorna, för att de skulle bli förberedda och 

förhoppningsvis mer intresserade att ställa upp. 

 

4.2.2 Urval av informanter 

 

Fyra intervjuer har genomförts, varav tre är med lärare som alla tre jobbar på 

gymnasieskolor. Två av de lärarna är jag bekant med sedan tidigare och en av de två har 

sagt tidigare att hon gärna skulle hjälpa mig om så skulle behövas, vilket underlättade 

kontakten. Den andra bekanta läraren som kontaktats hade inte tid att ställa upp för en 

ny intervju men efter hans godkännande valde jag att använda en gammal intervju som 

jag haft med honom. Frågorna jag ställde till honom handlar om elevers motivation 

vilket jag ser som en mycket bra koppling till elevers delaktighet och stämmer således 

överens med mitt forskningsområde. Den fjärde informanten är också en bekantskap 

som varken studerar till eller arbetar som lärare men var intressant för mitt urval, 

eftersom hans arbete som enhetschef både liknar och skiljer sig från läraryrket. Valet att 

intervjua någon som inte var lärare var för att få olika perspektiv på lärarroller och 

undervisningsmetoder. Mina intervjufrågor var avsedda för lärare vilket medförde att 

frågorna fick omformuleras för att passa den som inte var lärare. På en fråga om 

lärarollen gjordes t.ex. om till hur han skulle jämföra sin chefsposition med lärarollen. 

 

Under arbetet med transkriberingen upptäckte jag att inte alla intervjufrågor och svar 

riktigt passade in till mitt syfte och frågeställningar, därför valdes bara de svar från 

informanterna som stämde överens med mitt område. Informanternas namn har ersatts 

med beteckningar på deras yrkesinriktningar: medialäraren, bildläraren, teaterläraren 

och enhetschefen, för att skydda deras identitet. Att lärarna som intervjuats alla har 

estetiska inriktningar har inte betydelse för arbetet, eftersom fokus ligger på 

undervisning överhuvudtaget och inte ett speciellt ämne. De har namngetts sina 

yrkesinriktningar enbart för läsbarhetens skull. Jag är medveten om att fyra intervjuer 

                                                 
37

 Johansson & Svedner, 2006, s. 30,  44 
38

 Johansson & Svedner, 2006, s. 29 
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kan tyckas lite till antalet men efter dessa fyra intervjuer som alla gav utömmande svar, 

ansåg jag mig ha tillräckligt mycket material för att kunna stödja mina antaganden. Om 

fler eller helt andra personer hade intervjuats hade resultaten möjligen sett annorlunda 

ut, vilket man bör ha i åtanke när man läser min uppsats. Dvs. att mina antaganden är 

grundade på de resultat jag fått ut från intervjuer med dessa fyra personer och för den 

skull inte behöver stämma om jag hade intervjuat fyra helt andra personer.  

 

Intervjufrågor finns med som bilaga till uppsatsen. 

 

 

 

4.3 Litteratur 

 

Från läst litteratur har delar valts ut som var relevanta för forskningsområdet, detta för 

att undvika en alldeles för omfattande litteraturgenomgång men också för att texterna 

inte skulle komma ifrån ämnet. Dessa delar valdes genom att läsa tills jag hittade text 

som överensstämde med mitt syfte. I exempelvis Lars-Åke Kernells bok Att finna 

balanser, fanns mycket text som berör lärarrollen, undervisning och läraryrket i 

allmänhet. Olika dokument har studerats på Skolverkets hemsida, speciellt de dokument 

som handlar om den nya gymnasieskolan 2011. Detta för att få en uppfattning om hur 

synen på lärarrollen, elever och undervisning är idag. För att få en tillbakablick på hur 

det såg ut innan den nya reformen, har även äldre dokument studerats. 

 

Ett dokument som valts ut på Skolverkets hemsida handlar om introduktionsperioden 

för nya lärare, vilket var av intresse eftersom den berör synen på lärarrollen och vilka 

krav som ställs på nyanställda lärare. Ett annat dokument från 2007 handlar om hur flera 

lärare utan utbildning och examen anställdes, vilket jag såg som ett bra dokument att 

koppla till introduktionsperioden, då den ska bedöma vilka lärare som är behöriga att 

bedriva undervisning idag.  

 

Vidare har delar från annan litteratur valts ut som knyter an till mitt område. Dessa 

utvalda delar kommer från Peter Gärdenfors Lusten att förstå. I den boken diskuterar 

han elevers vilja att lära genom inre och yttre motivation.
39

 I Elza Dunkels bok Vad gör 

unga på nätet?, berättar hon om ”talent spotting”, dvs. hur lärare kan hitta elevers 

styrkor och dra nytta av dessa.
40

 Och i Anders Marners Möten och medieringar, ger han 

sin syn på läraren som iscensättare av kunskap
41

. Dessa texter ansåg jag som mycket 

lämpliga att koppla ihop med elevers delaktighet. Vidare har delar från Thor Egerbladhs 

och Tom Tillers bok Forskning i skolans vardag använts. Det som valts ut handlar 

bland annat om att se eleven som resurs för att utveckla deras delaktighet i planeringen 

av undervisningen.
42

 I litteraturgenomgången finns det även information om Rubrics 

                                                 
39

 Gärdenfors, Peter, Lusten att förstå, 2010, Stockholm: Natur & Kultur 
40

 Dunkels, Elza, Vad gör unga på nätet?, 2009, Malmö: Gleerups 
41

 Marner, Anders, Möten och medieringar - estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och 

sociokulturellt perspektiv, 2005, Umeå: Fakulteten för lärarutbildning 
42

 Egerbladh, Thor & Tiller, Tom, Forskning i skolans vardag, 1998, Lund: studentlitteratur 
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som är ett bedömningssystem där eleverna också får vara delaktiga. Ett exempel på hur 

en sådan bedömningsmatris kan se ut finns med som bilaga till uppsatsen. 

 

Mycket av litteraturen som finns med är kurslitteratur som behandlats tidigare i 

utbildningen. Jag valde dessa böcker som jag känner till för att underlätta förarbetet men 

också för att det är tillförlitlig studentlitteratur och de har ofta kommit till god 

användning i olika kurser, så även nu i examensarbetet. 
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5 Resultatredovisning  

5.1 Intervju med medialärare 

 

 

När jag frågar om hur hon ser på lärarrollen, betonar hon vikten av att trivas med sin roll 

som lärare och brinna för sitt ämne:  

 
 

Man ska brinna för sitt ämne, man ska va kunnig inom sitt ämne, möta eleverna där dom är och få 

dom att vilja utmana sig och utveckla sig, va en god lyssnare. Det är svårt att se alla och det är 

svårt att va en bra lärare, när det är så stora grupper med 30 elever. 

 

 

Hon nämner också att lärarollen innehåller mycket annat idag än bara undervisning: 

”Det är så mycket administration och bokföring men jag trivs ju ändå, med rollen som 

lärare, alltså att peppa och engagera och få människor att lära sig nytt.” 

 

 

De kompetenser hon vill lyfta fram är ämneskomptens samt att lärare bör fortsätta 

fördjupa sig inom sina ämneskompetenser, hänga med i vad som förändras och att jobba 

utifrån de styrdokument som skolan har. Det är även viktigt att få eleverna att förstå 

syftet med undervisningen så att de blir mer motiverade att lära sig saker.  

 

 

På frågan om undervisningsmetoder lyfter hon fram några exempel:  

 
 

Treorna ska göra en hälsokampanj om tobak. Innan jag ska sätta mig ner och göra min power point 

vill jag läsa på, ta anteckningar, ha nya exempel, göra om betygskriterierna, hitta nån film som 

knyter an till ämnet, ta hit nån gästföreläsare. Finns det nåt läromedel? Finns det nån 

tidningsartikel? Finns det nåt aktuellt program? Ska vi ha samma uppgift som vi gjorde i fjol? En 

del elever kan säkert uppleva det som att jag  jämt kör samma uppgifter, eftersom elever med äldre 

syskon som haft mig som lärare har berättat om uppgifterna. Men om vissa uppgifter fungerar bra 

så kör man dem igen. 

 

 

När jag frågar om vilka metoder som fungerar bäst förslår hon:  

 

 

”En blandning, att undervisa så varierat som möjligt eftersom elever lär på olika sätt”. 

Men det fungerar enligt henne inte så bra att fråga rakt ut i klassrummet hur eleverna 

vill lägga upp ett visst moment, då det ofta är de som syns och hörs mest som ropar: 

”inget prov!” Låter man eleverna istället skriva en anonym inlämning så kan man få fler 

åsikter, där vissa faktiskt vill ha ett prov. Hon tycker också det är viktigt att de får skriva 

logg och utvärdering: ”säga vad som blev bra, varför det blev bra, vilka val, vad dom 

kunde gjort istället.” 
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När jag frågar om hur hon fångar ointresserade elevers uppmärksamhet och motivation 

berättar hon om ett nytt bedömningssystem som heter Rubrics, där eleverna själva får 

vara med och bedöma sin utveckling.  

 
 

Nu provar jag faktiskt Rubrics. Att eleverna själva då är med och definierar vad dom ska få göra i 

en valfri propagandakampanj. Dom har fått hitta på ämnen och sen har dom själva fått sitta och 

göra listor på hur man kan dela in i olika kvalitetsnivåer, vilka delar som kan ingå i en 

propagandakampanj. Vad är det som gör att ett grupparbete i propaganda blir bra? Bra research 

kanske? Aktuellt ämne kanske? Sen får dom bedöma både varandra och sig själva. 

 

 

Hon poängterar att medbedömning är det som till 95 procent borgar för kvalité när det 

gäller elevdemokrati.  

 

 

När det gäller att få elever att ta ansvar så betonar hon att det är viktigt att få elever att 

vilja göra bra saker och vara bra förebilder för andra elever: ”för att dom vill det och 

inte bara för att få betyg och att hålla hårt på deadline. Vi jobbar ju mycket med att 

eleverna får redovisa för varandra, så att dom ska bli peppade och pressade utav 

varandra istället för att tycka att ju mindre påläst, ju mindre man gjort läxan, desto 

coolare är man.” 

 

 

På frågan om hur hon ser på introduktionsperioden för lärare så tycker hon att tanken är 

bra men att det måste finnas ett system så att den som är mentor kan genomföra sitt 

vanliga jobb också, att det måste finnas tid till det. 

 

 

I sista frågan berättar jag om hur läraryrket indirekt kan nedvärderas av lärare själva. 

Jag läser upp ett citat ur boken En start för tänket, en bit på väg, där en lärare säger: 

”man behöver ju inte vara duktig på det, bara man har ett intresse”. Jag frågar sen hur 

hon ser på detta, om detta kan bero på att vårt arbete kan vara svårt att förklara och då 

svarar hon:  

 
 

Om man säger så: man behöver ju inte vara duktig på det, bara man har ett intresse. Det tycker jag 

är ett extremt tydligt sätt att nedvärdera. Jag tycker bildning är oerhört viktigt, att vi som lärare 

vågar stå för bildning. Att vi vågar ta ansvar för att, ja men både tänka nytt och tänka gammalt. 

Lärare är väl det finaste man kan va, så länge man orkar och det är klart, i och med att 

elevgrupperna ofta är stora så gör man ju tabbar ibland. För man hinner ju inte möta varje elev 

efter varje elevs behov men det gäller ju att hålla sin egen fana högt och gilla det man gör, annars 

får man ju faktiskt ta eget ansvar och kanske byta yrke. 
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5.2 Intervju med teaterlärare 

 

På frågan om lärarollen och vilka kompetenser som är viktigast svarar han:  

 
 

En bra lärare är en person som ser vad eleverna behöver, och kan hitta ett sätt för eleven att få den 

kunskapen. Det absolut främsta är att läraren är lyhörd till eleverna. Därefter kommer flexibiliteten 

och förståelsen, som gör att läraren kan anpassa lärandet till efter de olika elevernas behov. 

Därefter kommer ämneskunskaperna. 

 

 

Att fånga ointresserade och omotiverade elevers uppmärksamhet menar han handlar om 

att få undervisningen intressant genom att variera hur övningarna läggs upp.  

 
Jag har lyxen att alltid arbeta med elever som har valt ämnet. Detta gör att de har ett intresse från 

början. Att få undervisningen intressant, handlar om hur övningarna läggs upp. Som teaterlärare 

har jag ett stort bagage med övningar. Jag kan således välja övningar som passar grupperna. 

Detsamma gäller vid textarbete, jag har 3000 år av dramatik att välja på, alltid finns det något som 

tilltalar eleverna. 

 

När jag frågar om hur han får elever att ta eget ansvar så poängterar han att elever 

tycker om eget ansvar, att det får dem att känna sig värdefulla. Han ger eleverna ansvar 

genom att tilldela uppgifter som de ska lösa utifrån en tidsram. Sedan följer han dem i 

arbetet och handleder när de behöver hjälp. 

 

 

Introduktionsperioden för nya lärare tycker han borde läggas inom den 

verksamhetsförlagda utbildningen. 

 

 

På sista frågan om hur lärare själva nedvärderar sitt yrke och vad det kan bero på svarar 

han: 

 
Det är sant att få vet vad en lärare gör. Något som är bedrövligt. Det var inte längesedan en lärare 

var en auktoritet i samhället, en myndighetsperson. Idag ifrågasätts lärarna och vad de gör hela 

tiden. Läraryrket behöver få tillbaka sin status. Jag tror dock inte att det löses genom ett lärarleg. 

Lärarna behöver få tid att vara just lärare, utan att ha en massa andra sidouppdrag som äter upp 

tiden. Lärarna behöver även få tillbaka sin auktoritet inom skolan, det behövs lite morot och 

konsekvens. Det är ganska många som inte vet vad mitt ämne innebär. Tyvärr även hos 

skolledning och det gäller andra lärare än mig också. 
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5.3 Intervju med bildlärare 

 

 

Vilka faktorer gynnar och hämmar elevers motivation?  

 
 

Något som gynnar är när de klarat en svår uppgift och fått bra resultat och fått bra feedback ifrån 

läraren. Gillande från andra kamrater och lärare kan också vara tillfredsställande och bra för 

elevens självförtroende. Att föra vidare positiv feedback till eleven när någon annan elev hör på, 

ser han också som gynnsamt.  
 

 

Han menar att det blir mer trovärdigt på det viset när eleven får känna sig duktig inför 

sina kompisar. Det blir som en bonus och eleven tänker: ”mitt arbete var så bra och så 

viktigt att han sa det så andra hörde!”  

 
 

Det som hämmar elevers motivation kan exempelvis vara situationen runt omkring i skolan, om 

eleven har mycket andra saker att tänka på, privata saker. Om det är brist på förändring i 

undervisningen blir det för monotont, variation är viktigt. Arbetsmiljön, såsom akustik, ljudnivå, 

ljus, gruppstorlek och tid på dagen påverkar också elevers motivation. 

 

 

Hur kan man hjälpa omotiverade elever? Läraren svarade att man får ha samtal och 

försöka hitta olika lösningar som passar eleven, val av utformning av uppgifter t.ex. 

”Ibland använder jag ett bonussystem för att peppa mina elever. Om de gör riktigt bra 

ifrån sig kan de vinna saker, t.ex. biobiljetter.”  

 

 

Finns det speciella inlärningssätt som gynnar elevers motivation? Då svarade han att det 

bland annat har med ämnets karaktär att göra, om eleverna är intresserade av ämnet så 

blir de mer motiverade. Han nämnde inget speciellt inlärningssätt men hänvisar istället 

till att det är viktigt att de får tid på sig att lyckas samt känna att de har kontroll i vad de 

än ska lära sig.  

 

5.4 Intervju med enhetschef 

 

 

Hur skulle du jämföra din chefsposition med en lärarrollen? Vad finns det för 

likheter/skillnader i ledarskapet? 

 
 

En stor skillnad ska jag säga. Det är lättare att vara chef än lärare, för de som man har under sig 

har inget val. I och med att de har valt att söka det här jobbet och gått med på villkoren så finns det 

ramar de måste hålla sig inom och det är lätt att hänvisa till dessa. De kan inte strunta i arbetstider 

och hela tiden komma försent. Då får man ta till åtgärder och till slut går det så långt att man måste 

avskeda folk. Det är en väldig styrka att kunna luta sig mot, om man jämför med lärare då elever 
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kan strunta fullständigt i vad som händer. Likheter är ju dock att man vill ju ha en lycklig klass 

eller lyckliga medarbetare för då jobbar de bättre, det säger sig självt. 

 

 

Vad kännetecknar en riktigt bra lärare eller ledare/chef? Han menar att det viktigaste är 

att de vet vad de ska göra.  

 
 

Det är rätt vanligt att chefer gör mer än vad de skall göra. De är dåliga på att delegera ansvar, samt 

lära ut och istället gör arbetet själv eftersom problemet snabbare blir avklarat. Det är viktigt att 

veta sin roll. Sen har vi den viktiga biten med lyhördheten.  Även om en person säger sig må bra, 

kanske det i själva verket är tvärtom. 

 

 

Jag frågar honom om hur han gör när han undervisar sina kollegor. Han svarar att han 

jämt använder samma modell, nämligen ”learning by doing”, vilket är ett sätt som han 

menar fungerar mycket bra och som gör kollegorna delaktiga i undervisningen. 

 
 

Man kan föreläsa, förklara och visa men det är först när de gör det som de kan lära sig och suga åt 

sig kunskapen och förstår hur det egentligen ser ut. Så undervisning först t.ex. - Här loggar du in, 

så här gör du här med mera och sedan lämnar man ut några uppgifter som de får göra och de får 

fråga om de stöter på problem och sånt. Om de har problem brukar jag börja med att fråga: –har du 

provat själv?  Eller: - Vad skulle du göra? 90% av fallen så löser de problemet själv. Då är de 

dessutom delaktiga. 

 

 

På frågan om hur han får kollegorna att ta egna initiativ och ansvar anser han att mycket 

går ut på att ha en miljö och ett klimat som främjar det.  

 
 

Du har öppna möten du har inte dolda agendor utan du har mycket feedback hela tiden alla 

arbetsmoment mm. Är det någon som kommer med ide, lyssna på den, kolla om det funkar, nya 

arbetsmetoder, förbättringar för tjänster eller vad som helst. Sätt det sedan i rullning så att folk 

förstår att det är okej att komma med idéer och att det är okej att göra fel, då blir det naturligt och 

folk kommer att ta egna initiativ. Det gäller att ha ett förlåtande klimat och inte styra med järnhand 

som man gjorde förr, låt det vara lite svävande och låt folk få ha idéer och tankar. 

 

 

Hur ser du på introduktionsperioden för nya lärare? 

 

”Jag förstår inte riktigt varför de gör det. Jag kan inte svara på det, det låter konstigt 

med tanke på att examen bör räcka? Varför ett “prov” till? Varför har man inte det innan 

examen? Yrkesutbildningar med mera har lära i arbete där du har en längre praktik i 

utbildningen.” 
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5.5 Från lärare utan utbildning och examen till introduktionsperiod 

för nya lärare 

 

Nu kommer jag att sammanfatta litteraturstudien av lägesbedömningen från 2007 och 

introduktionsperioden. 

 

I skolverkets lägesbedömning från 2007 stod det om arbetande lärare som saknade både 

utbildning och examen inom yrket. Skolorna såg ingen annan utväg än att 

tillsvidareanställa dessa lärare, eftersom det inte utbildades lika många lärare som det 

var efterfrågan på. Lärarna erkände att de inte hade nog med kompetens för att 

tillgodose varje elevs behov och detta såg man som en av orsakerna till elevernas dåliga 

studieresultat.  Skolverket ansåg detta som oacceptabelt och att åtgärder som utbildning 

och kompetensutveckling var nödvändiga för att obehöriga lärare skulle ha både 

utbildning och examen för att få undervisa och att det därmed skulle kunna 

kvalitetssäkra elevernas utbildning i skolan.
43

 

 

Introduktionsperioden som införts i skollagen och genom reformen av nya 

gymnasieskolan 2011, ska som jag förstått det hjälpa till att säkerställa yrkets status så 

att alla lärare tillägnat sig den kompetens som krävs. Med hjälp av en behörig lärare 

som mentor som utgår ifrån en kompetensprofil, så ska den nyanställda läraren granskas 

i sin undervisning för att sedan bedömas hur lämplig han eller hon är att bedriva 

undervisning.
44

 Den ska också vara ett stöd för den nya läraren att komma igång med 

sin yrkeskarriär, att få tränas in i arbetssituationer som man inte fått träna på genom 

utbildningen, t.ex. föräldrasamtal och betygsättning. Mentorns bedömning diskuteras 

sedan med rektor och skickas in för godkännande till Skolverket. För att bli legitimerad 

måste läraren bli godkänd.
45

 Det är en stor utmaning att legitimera 180 000 lärare och 

detta blir inte riskfritt.
46

 Bland annat måste nyexaminerade lärare inte enbart kämpa mot 

bristen på erfarenhet som det var tidigare (den erfarenhet som lärare som arbetat länge 
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har). För att få en bra anställning måste man förutom examen, även ha genomfört ett 

introduktionsår för att bli legitimerad lärare.
47

  

 

5.6 Egna undervisningstillfällen kopplade till elevers delaktighet 

 

Den här texten behandlar olika observationer från lektioner i filmkunskap, färglära och 

keramik som jag gjort under min övningsundervisning i den verksamhetsförlagda 

utbildningen. Dessa observationer har antecknats löpande under och efter dessa 

lektioner. 

 

I den nya läroplanen för gymnasieskolan 2011 betonas de fyra kunskapsformerna: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet.
48

 De tre första anser jag är lättare att uppfylla i 

undervisningen men den sista är svårare att uppfylla genom de begränsade tidsramarna 

som det ofta är i skolan. För att få eleverna att skaffa sig förtrogenhet inom något anser 

jag att lärare måste få eleverna intresserade av att fortsätta jobba, att ge tips på hur de 

kan arbeta vidare på fritiden. En lärare kan t.ex. hänvisa till olika utställningar och 

evenemang som händer inom konst i samhället. Man kan också hänvisa till butiker där 

de kan köpa olika material och var det finns lokaler de kan hålla till i. Det kan kanske ta 

flera år innan man har en förtrogenhet inom ett område. Det kan jämföras med att köra 

bil. Någon som tagit körkort är inte fullärd chaufför efter det, utan man lär sig ständigt 

nya saker. 

 

De tre första F:en fakta, förståelse och färdighet fick jag in på följande sätt vid en VFU: 

Under en lektion i keramik skulle jag undervisa en grupp elever som aldrig jobbat med 

lera förut. Därför började jag med en grundläggande föreläsning om lera, sedan visade 

jag en del verktyg och hur man kunde arbeta med leran, knådning, skulptera, etc. 

Därefter fick eleverna en uppgift med syftet att lära känna materialet. På så sätt fick 

dessa elever sig en färdighet i keramik.  Jag hade provat uppgiften innan och visade min 

skulptur och andra skulpturer som jag hittade i klassrummet, som inspirationsmaterial. 

Enligt mig är det ibland är det lättare att komma igång med en uppgift om man fått sett 

en förlaga på hur någon annan utfört uppgiften, speciellt om det är inom något man 

aldrig provat på förut. Jag upplevde att eleverna kom igång mycket bra efter att de fått 

se andra skulpturer och efter att de gjort en del skissande. 

 

Under en annan lektion i färglära hade jag också en grundläggande genomgång med en 

Power Pointpresentation till hjälp. Sedan fick eleverna korta färgövningar med syftet att 

lära sig blanda olika färger. Genom att föreläsa, visa och låta eleverna prova sig fram 

med material och uppgifter blir de delaktiga i undervisningen och jag märkte att 

eleverna tyckte det var roligt att få prova blanda olika färger. 

 

                                                 
47

Lärarförbundet. Webbredaktionen. (2011-08-15). ”Lärarlegitimation riskerar bli 

flaskhals”.http://www.lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/0031C1E5?OpenDocument&menuid=

00326A1C. s. 1 
48

 Skolverket. (2011-11-15). Statens skolverks författningssamling – förordning om läroplan för 

gymnasieskolan. http://www.skolverket.se/skolfs?id=2302 s. 4 



23 

 

Att föreläsa med hjälp av Power Pointpresentationer är ett bra talarstöd för den ovana 

läraren men det har dock en nackdel. Det kan bli för mycket envägskommunikation, 

vilket jag upptäckte vid mina lektioner i filmkunskap. Jag upplevde mig själv som 

väldigt uppslukad och koncentrerad på det jag själv skulle säga, vilket resulterade i att 

jag inte lyssnade så bra på eleverna. Dialogen som är viktig med eleverna hamnade i 

skymundan. Det hade kanske varit lättare att få in dialogen om jag t.ex. hade skrivit på 

tavlan och ställt frågor till eleverna. Jag inser nu att det kan vara bra att släppa på 

tyglarna, att kunna gå ifrån manuset. Jag antar att det är lätt att bli bekväm med ett sätt 

som man vet fungerar. Jag höll mig till mina Power Pointpresentationer eftersom det var 

ett sätt som fungerade för mig. Jag tycker dock att det är något man bör reflektera över, 

hur man kan undervisa på olika sätt för att skapa variation och få eleverna att bli mer 

delaktiga. Å andra sidan fann jag en bra balans när jag halva tiden av lektionerna visade 

upp filmklipp på Youtube. 

 

När det var dags för en skrivuppgift i filmkunskap gjorde jag på ett annorlunda sätt. De 

skulle få fördjupa sig i en filmgenre, skriva vad som var kännetecknande för den genren 

de valt, ge exempel på filmer osv. Istället för att föreläsa om genrer, räknade jag 

tillsammans upp genrer med eleverna och de fick diskutera med varandra vad som var 

kännetecknande för komedi, drama, action etc. På så vis fick jag eleverna mer delaktiga 

i undervisningen och det var en bra start för deras fria val av filmgenre att skriva om. 

 

Under en annan lektion i filmkunskap var temat film och påverkan. Jag föreläste om 

några teorier kring detta och visade några filmklipp. Sedan fick de gruppvis sitta och 

diskutera igenom några frågor som jag formulerat åt dem, t.ex. vilken typ av filmvåld 

som var underhållande och vilken typ som fick dem att bli illa berörda. Jag var noga 

med att de skulle motivera varför och ge exempel när de diskuterade. Det flöt på bra och 

eleverna verkade tycka ämnet var intressant, de deltog aktivt och hade många och bra 

åsikter. 
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6 Slutsatser och diskussion 

 

Syftet med examensarbetet var är att studera kunskaper om och attityder till lärarens roll 

i undervisningen, samt vad introduktionsperioden innebär och vilken påverkan den kan 

ha för nyexaminerade lärares kommande roller, samt hur lärare kan arbeta för att skapa 

en så gynnsam undervisning som möjligt för elevers lärande. Från mina intervjuer och 

litteraturstudier har jag fått ut en hel del intressanta svar vilka jag nu kommer att tolka 

och väva samman med anknytning till mina egna undervisningstillfällen. För att göra 

det mer överskådligt samt underlätta läsförståelsen, är slutsatserna uppdelade i rubriker.  

 

Den här studien har varit kvalitativ, dvs. jag har genomfört kvalitativa intervjuer där jag 

har uppmuntrat deltagarna att delge sina egna berättelser om att arbeta som lärare. Det 

är deras egna personliga åsikter som jag baserar mina tolkningar på och kopplar 

samman med läst litteratur samt egna erfarenheter från läraryrket. Därmed är resultatet 

inte allmängiltigt, utan bör istället ses som ett avgränsat utsnitt ur ett problemområde. 

Resultatet kunde också ha sett annorlunda ut om jag hade intervjuat andra deltagare 

eller använt annan litteratur, vilket även kunde ha fått tolkningarna att ta en annan 

riktning. 

 

6.1 Vilken roll spelar läraren i undervisningen och vilka kompetenser 
lyfts fram? 

 

Av mina svar från informanterna kan sammanfattas att det är viktigt att brinna för sitt 

ämne, att trivas med sitt arbete, att förstå sin roll, att vara en god lyssnare, att engagera 

eleverna, få dem att känna motivation och att de ska förstå syftet med undervisningen. 

Andra kompetenser som informanterna vill lyfta fram är att lärare ska vara kunniga i sitt 

ämne, att hänga med i vad som förändras och att fortsätta bättra på sina 

ämneskompetenser. Vidare så betonas flexibilitet och att kunna anpassa inlärningssätt 

efter olika elevers behov. I den nya läroplanen för gymnasieskolan bekräftas det att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov
49

 men det är 

svårt att se till varje elevs behov när det ibland är väldigt stora elevgrupper, enligt 

medialäraren. Hon hävdar också att lärarrollen inte enbart handlar om undervisning 

idag, utan bokföring och administration tar också upp mycket tid.  

 

Kernell menar att många lärare kan tyckas osäkra i sin roll och att det då gäller att hitta 

ett sätt att finna stolthet i sin roll. Han anser att en bra lärare ser ut att veta vad hon eller 

han vill, att vi förstått vad som krävs av oss utifrån de förutsättningar och begränsningar 

som vi alla lärare har.
50

 Personligen mår jag bra av begränsningar. Jag vill gärna ha 

ramar att röra mig inom, får jag för mycket frihet hämmas jag snarare och det kan då 

hända att jag tar mig vatten över huvudet. Det är inom ramarna jag finner friheten i hur 

jag vill lägga upp undervisningen. Enligt Egerbladh och Tiller så menar elever att en bra 
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lärare inte bara ska kunna sitt ämne utan även kunna sina elever, dvs. i det sociala planet 

ska det vara öppen kommunikation och det ska kännas personligt. Läraren ska se 

personen snarare än eleven.
51

 Jag gör en koppling till att elever vill ha ett ”vi med dem”, 

än ett ”vi mot dem”, när det gäller relationen mellan lärare och elever. Dvs. det ska 

kännas som ett naturligt förhållande till en annan människa, att det är öppen 

kommunikation i klassrummet där lärare tillsammans med eleverna planerar för 

uppgifter mm. 

 

Medialärarens åsikt om att fortsätta bättra på sina ämneskompetenser och hänga med i 

förändringar kan kopplas till vad Kernell kallar för allmänprofessionell kompetens, 

vilket innebär att våga förändra och pröva nya sätt, att vilja utveckla sina kunskaper 

inom yrket.
52

 

 

Marner anser att läraren har en roll som iscensättare av kunskapssituationer snarare än 

att ge eleverna färdig kunskap och handleder när det behövs.
53

 Egerbladh och Tiller 

anser också att läraren bör dra mer nytta av elevernas erfarenheter, att inte leverera en 

färdig syn på kunskap till eleven.
54

  Lärare ska alltså fungera som ett bollplank där vi 

bolla idéer med eleverna. Enhetschefen erkänner att han ibland gör mer arbete än han 

ska då det snabbare får problemet avklarat, vilket leder till att han ger kollegorna svaren 

snarare än att iscensätta kunskapssituationen. I filmkunskap fann jag en bra roll som 

”sparringpartner”, när jag med eleverna bollade vad som kännetecknade olika 

filmgenrer. 

 

6.2 Hur kan lärare arbeta för att göra eleverna delaktiga i 
undervisningen? 

 

Sammanfattningsvis från mina informanters svar drar jag slutsatsen att variation i 

undervisningen är viktigt för att arbetet dels inte ska kännas för monotont men dels 

också eftersom elever lär sig på olika sätt. Att elever får tid på sig att lyckas och känna 

att de har kontroll är också något som är gynnsamt. Det gäller att få undervisningen 

intressant, vilket har att göra med hur övningarna läggs upp och variationen på dem. 

Läraren måste hitta ett sätt som tilltalar eleverna och gärna ha ett stort bagage med 

övningar.  

 

Variation var inte riktigt en del av mitt arbetssätt när jag undervisade i filmkunskap. De 

lektionerna innehöll mycket teori vilket resulterade i mycket faktaföreläsningar med 

Power Point presentationer som hjälp. Balansen fann jag dock genom att visa filmklipp 

halva tiden av lektionerna. Jag insåg i efterhand att det blev för lite variation och för 

mycket envägskommunikation genom allt jag ville få sagt och det ledde till mindre 

delaktighet för eleverna. Det jämnade ut sig senare när de blev tilldelade en skrivuppgift 

och när de under en annan lektion fick diskutera några frågor kring filmvåld. 
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Enligt den nya läroplanen för gymnasieskolan ska eleverna alltid hållas informerade och 

få vara med att bestämma i frågor som rör dem och deras utbildning, exempelvis 

inflytande över arbetssätt och innehåll. Undervisningen ska alltså planeras och 

utvärderas med eleverna
55

, vilket bekräftas av informanter som ser till att eleverna får 

vara med att bestämma. För att elever ska kunna ha inflytande över arbetet gäller det att 

ha ett öppet och tillåtande klimat som främjar deras egna förslag och idéer, enligt 

enhetschefen. Teaterläraren menar att elever tycker om eget ansvar för att det får dem 

att känna sig värdefulla. Det ansvar han ger elever är att de t.ex. ska lösa uppgifter inom 

en tidsram. Inom vissa ramar eller teman anser jag också att det fungerar bra när elever 

får vara med att bestämma. I filmkunskap bestämde jag en skrivuppgift där eleverna 

inom temat filmgenre fritt fick välja vilken genre de ville, vilket fungerade mycket bra. 

Eleverna valde en genre de tyckte om och de hade därmed mycket intressanta 

synpunkter som jag kunde läsa om i deras färdiga arbeten. 

 

Att fråga rakt ut i klassrummet hur elever vill lägga upp ett visst moment fungerar dock 

inte alltid så bra, enligt medialäraren. Då är det bara de som syns och hörs mest som 

kommer till tals och det blir ofta svar som: ”inget prov!” Egerbladh och Tiller resonerar 

att planeringsarbete med öppna frågor i klassrummet kan skapa förvirring för eleverna 

och därför krävs bra följdfrågor. Öppen gemensam planering kan vara svårt i början, 

misstag händer men det kan bli tillfredsställande arbete om man fortsätter och ger det 

tid.
56

 Medialäraren menar att en anonym inlämning från elever kan vara mer 

fördelaktigt, där fler kan föra fram sina önskemål. Hon nämner även Rubrics som ett 

annat sätt att få eleverna delaktiga, vilket är ett nytt bedömningssystem som innebär att 

eleverna själva får vara med att bedöma sin utveckling.  Hon poängterar att 

medbedömning är det som till 95 procent borgar för kvalité när det gäller 

elevdemokrati. Att eleverna får vara med att bedöma sin egen utveckling bekräftar det 

som står i läroplanen, om att eleverna ska få möjlighet att utveckla och vilja ta eget 

ansvar i undervisningen. Samt att ha inflytande på sin utbildning, studieresultat och 

möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.
57

 

 

Att eleverna får redovisa för varandra är ett bra sätt för att få dem att bli peppade och 

inspirerade utav varandras arbeten, menar medialäraren. Bildläraren hävdar också att 

gillande från andra kamrater och lärare kan vara tillfredsställande och bra för elevens 

självförtroende. Presentation av arbeten bekräftas även av Marner som ett viktigt 

moment i undervisningen.
58

 Att presentera färdiga arbeten är naturligtvis viktigt för att 

eleverna ska känna att de saker de har gjort är viktiga. Men jag anser att hur man lägger 

upp en presentation av en uppgift kan vara minst lika viktigt. När jag hade lektion i 

keramik fick de i uppgift att göra en skulptur med syftet att få känna på materialet. I min 

presentation visade jag en skulptur som jag gjort och även andra skulpturer som fanns i 

klassrummet. På så vis fick jag eleverna att förstå uppgiften bättre och de fick 

inspiration att komma igång lättare också. Genom att få se hur uppgiften utförts av 
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andra kan det nämligen bli lättare att förstå hur man själv ska gå till väga om man aldrig 

har gjort den tidigare. Det kan annars vara svårt att hitta inspiration. Det underlättar 

även för mig som lärare när jag själv gjort uppgiften, att se vilka fallgropar som kan 

stötas på och vilka lösningar som finns. 

 

Enhetschefen tror på ”learning by doing”, det vill säga när han undervisar sina kollegor 

vill han visa och föreläsa men det är först när de utför det han lärt ut som de verkligen 

kan bli delaktiga och kan suga åt sig av kunskapen. Denna metod fungerar bäst enligt 

honom. Om en kollega kommer och ber om hjälp så brukar han fråga: ”har du provat 

själv?” och menar att till 90 % så klarar de problemet själva. Detta skulle kunna kopplas 

till Kernells definition av didaktisk kompetens, som har att göra med hur man 

undervisar.
59

 Här har enhetschefen hittat ett undervisningssätt som fungerar effektivt. 

”Learning by doing” är en strategi jag också tycker fungerar mycket bra. I mina 

lektioner för färglära och keramik har jag föreläst om tekniker och sedan låtit eleverna 

testa på materialet i olika övningar och uppgifter.  

 

Motivation och intresse är två viktiga grundstenar för att göra elever delaktiga. Hur ska 

en lärare få sina elever motiverade? Kernell diskuterar att det är viktigt att tydliggöra 

syftet för eleverna så att de förstår att de vinner ny kunskap
60

, vilket åter igen kan 

kopplas till Rubricks där eleverna själva tydligt kan se och bedöma sin utveckling. 

Finns inget tydligt syfte menar Kernell att det är lätt att eleverna endast ser 

undervisningen som en transportsträcka där de bockar av uppgift efter uppgift.
61

  

Medialäraren bekräftar att det är viktigt att få eleverna att vilja göra bra saker, för att de 

vill det och inte för att få betyg. Just det kan kopplas till Gärdenfors teori om inre och 

yttre motivation. Att det borde vara den inre motivationen, det vill säga elevers 

inneboende intresse att vilja lära sig som ska styra dem i skolan och inte den yttre 

motivationen genom betyg, vilken ofta tyvärr är starkare.
62

 Teaterläraren berättade att 

han alltid haft förmånen att arbeta med elever som har ett intresse för ämnet från början 

eftersom de själva har valt det. Därmed har hans elever en stark inre motivation att lära 

sig. Vidare så poängterar Kernell i sitt resonemang om arbetsledande kompetens, vikten 

av att låta eleverna ta egna initiativ för att öka deras arbetsmoral och engagemang. Han 

menar att när människor bara blir påtvingade uppgifter så minskar både arbetslust och 

eget ansvarstagande.
63

  

 

6.3 Hur är synen på lärarrollen och undervisning i de nya 
styrdokumenten Gy2011? Vad betonas särskilt i exempelvis 
läroplanen och de nya bestämmelserna om en 
introduktionsperiod? 
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I gymnasieskola 2011 står det att skolan i högre grad ska kvalitetssäkras idag, för att alla 

elever ska klara gymnasiet med goda resultat. Några faktorer som särskilt betonas är: 

”personlig utveckling, god grund för fortsatta studier och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet.”
64

 Dessa faktorer förutsätter att eleverna får vara delaktiga i 

undervisningen i skolan, men vad som också bör beaktas är elevers lärande utanför 

skolan. Som Anders Marner säger så måste t.ex. elevers skapelser i utställningar och 

föreställningar etc. ta ett steg utanför skolan. Eftersom skolan vill höja deltagandet i 

samhällslivet kan det vara en god idé, som Marner föreslår, att elevarbeten presenteras 

inom ett företag t.ex. som är intresserade av att stödja skolverksamhet.
65

 Lärandet 

utanför skolan kan också kopplas till Dunkels resonemang om ”talent spotting”, att 

skolan ska ta till vara på sådant som elever lär sig på andra sätt utanför skolan. Om det 

är genom t.ex. datorspel, bildredigeringsprogram osv. som höjer deras motivation att 

lära så kan vi använda mer av det i skolan, för att öka elevernas intresse och utveckling i 

skolarbetet.
66

 Detta har med vår sociala kompetens att göra, att vi lyssnar till elevers 

önskemål, skapar lust och glädje samt utvecklar elevers idéer.
67

 ”Talent spotting” kan 

också jämföras med Egerbladhs och Tillers åsikt om att eleven bör ses som resurs i 

skolan, deras erfarenheter borde lyftas fram mer för att underlätta och utveckla arbetet i 

skolan.
68

 Personlig utveckling kan tillgodoses i möjligaste mån genom det som betonas i 

läroplanen, att se till varje enskild elevs förutsättningar, behov och kunskapsnivå.
69

 Det 

kan göras genom att använda varierade arbetssätt, eftersom elever lär sig på olika sätt. 

 

I läroplanen betonas att undervisningen ska innehålla de fyra kunskapsformerna: fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet.
70

 Undervisningen i ett moment skulle då 

exempelvis kunna gå till såhär: att börja med en teoretisk genomgång i ämnet(fakta), 

visa i praktiken hur det går till(förståelse) och sedan låta eleverna pröva sig fram med 

materialet och tekniken(färdighet). Detta kan kopplas till enhetschefens sätt att 

undervisa genom ”learning by doing”. Den sista kunskapsformen förtrogenhet, är enligt 

min egen uppfattning lite överkurs. Med snäva tidsramar är det svårt att få med 

förtrogenhet i undervisningen, det finns inte nog med tid för det. Det kan ta flera år att 

skaffa sig en förtrogenhet inom ett område. Det förutsätter att läraren får eleverna att 

känna mersmak för något de lärt sig som de vill fortsätta att utveckla sig inom, vilket 

kan skapa en god grund för fortsatta studier.  Läraren kan exempelvis hänvisa till kurser, 

var material kan köpas, lokaler att hålla till i och olika evenemang som händer i 

samhället. Vilket kan återkopplas till lärandet utanför skolan och skolans vision om ett 

mer aktivt deltagande i samhällslivet. 
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Angående introduktionsperioden för nya lärare - räcker inte en examen som bevis? 

undrar enhetschefen. Svaret är nej. För att bli en legitimerad lärare måste ett 

introduktionsår genomföras.
71

 Att hitta behöriga lärare som vill ställa upp som mentorer 

blir inte helt problemfritt samt att nyexaminerade lärare ska garanteras en 

introduktionsplats på en skola gör att konkurrensen hårdnar.
72

 Mina informanter anser 

att den i viss mån är onödig då läraren redan har en utbildning och examen, vilket borde 

vara nog med bevis för att läraren är lämplig att undervisa. De menar också att om det 

ska finnas en introduktionsperiod så borde den istället kunna läggas i den 

verksamhetsförlagda utbildningen och det måste dessutom finnas nog med tid för den 

som är mentor att utföra sitt vanliga jobb med. 

 

Att mäta om en lärare är bra eller dålig är enligt Kernell svårt att göra, eftersom det inte 

finns några mätinstrument som kan mäta en så pass dynamisk process som det är i en 

skola. Det vill säga, relationer mellan levande människor kan inte beskrivas linjärt och 

objektivt.
73

 Men är inte introduktionsperioden som ska bedöma lärares arbete ett sätt att 

mäta? De som i alla fall ska bestämma om undervisningen är bra eller dålig är eleverna, 

enligt Egerbladh och Tiller. Det är de som utsätts för lärandeprocessen och de har det 

närmsta förhållandet till lärandet vilket gör dem till experter på det området, därför 

känner de kvaliteten i undervisningen mycket tydligare än någon annan expert skulle 

göra.
74

 

 

Slutsatserna från resultatet är besvarade samt i viss mån tolkade och nu ska de slutligen 

i följande text sammanfattas och diskuteras närmare.  

6.4 Om lärarrollen och kompetenser 

 

Från mina resultat är det tydligt att lärarens viktigaste roller som  Marner vill framhäva 

är: en iscensättare av kunskapssitationer där eleverna själva får söka efter svaren och att 

läraren handleder när det behövs samt bollar idéer som en sparringpartner. Jag skulle 

vilja lägga till några roller som jag anser också har betydelse för lärare i allmänhet: att 

vara en vägledare, det vill säga visa vägen i undervisningen i skolan men också efter 

skolan. Att få eleverna att vilja fortsätta med något de tycker om som de lärt sig, som de 

kan ha användning av för fortsatta studier eller yrkesval, därmed kan de skaffa sig en 

förtrogenhet. Två roller till är inspiratör och förebild, att hitta deras inre motivation och 

genom att vara förebild föregå med gott exempel och förhoppningsvis skapa en bra 

relation till mina elever och känna ömsesidig respekt. 
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Från mina intervjuresultat framgår det tydligt att ämneskunskap verkar vara den 

viktigaste kompetensen. Det var det första som nämndes när jag frågade om vilka 

kompetenser lärarna ansåg vara viktigast. Det var ingen som nämnde social, 

arbetsledande, didaktisk eller allmänprofessionell kompetens, vilka är några av de 

kompetenser som Kernell vill framhäva. Det kan ha sin förklaring i att de, som jag ser 

det, är mer tysta förtrogenhetskunskaper. De blir inte lika greppbara som 

ämneskompetens men har man utbildat sig och jobbat i många år, så sitter de tillslut i 

ryggmärgen, utan att man behöver vare sig tänka på eller nämna dem. Vissa av 

informanterna visade ändå tecken på att känna till de kompetenserna trots att det inte var 

uttalat. Medialäraren menade t.ex. att det är viktigt att fortsätta bättra på sina 

ämneskompetenser och hänga med i förändringar, vilket Kernell kallar för 

allmänprofessionell kompetens, som innebär att lärare vill hitta nya arbetssätt och 

utveckla sig inom yrket. Kernells definition av didaktisk kompetens handlar om att hitta 

effektiva undervisningsstategier. Enhetschefen hävdade att ”learning by doing” var ett 

arbetssätt som fungerade för honom när han skulle lära sina medarbetare något nytt t.ex.  

 

6.5 Kommentarer till introduktionsperioden 

 

Jag ställde mig en fråga tidigare om introduktionsperioden är ett sätt att mäta om en 

lärare är bra eller dålig? Kernell påstår att det inte finns några mätinstrument men jag 

tror att det mycket möjligt kan vara ett sätt att mäta. Lärare kommer alltid att granskas 

på ett eller annat sätt i medierna och det kommer alltid ställas nya krav på hur 

lärarrollen bör vara och hur vi kan förbättra den. Vi har trots allt ett mycket viktigt 

arbete i att bilda människor och därför får vi finna oss i att det ställs höga krav. Jag 

anser att en introduktionsperiod kan vara bra för att få skolas in i en verksamhet som 

kan kännas främmande i början, att den bör ses som ett stöd snarare än ett 

mätinstrument. Eftersom jag har en hel lärarutbildning bakom mig så vet jag att det 

finns saker som jag ännu inte fått lära mig, saker som introduktionsperioden kan 

tillgodose. Det saker jag syftar på är hur föräldrasamtal eller utvecklingssamtal går till 

och hur man ska gå till väga för att sätta betyg och bedöma elever i deras arbeten.  Jag 

håller dock med mina informanter om att den borde läggas i utbildningen och inte efter 

examen. Eftersom det kan kännas som en onödig upprepning att inskolas i ett arbete 

som man redan övat på genom den verksamhetsförlagda utbildningen. För övrigt verkar 

inte informanterna ha något mer att tillägga till introduktionsperioden. En anledning till 

det kan vara att det är en relativt ny företeelse som trädde i kraft år 2011 genom 

reformen av skolan, därför har inte många verksamma inom skolan kommit i kontakt 

med den ännu.  

 

Om en lärares arbete ska mätas så är det eleverna som ska göra det, eftersom det är de 

som ska lära sig det vi ämnar lära ut till dem och därför känner de bäst om 

undervisningen fungerar eller inte. Därmed är det viktigt med utvärdering, men inte bara 

ett underlag med frågor som eleverna får svara på, utan hela tiden ha öppen 

kommunikation och fråga eleverna vad som fungerar, inte fungerar osv. På så sätt tror 
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jag relationen mellan lärare och elever kan stärkas och det gör eleverna delaktiga. Det 

kan vara känsligt att låta eleverna bedöma undervisningen men jag tror inte man ska 

vara rädd för att fråga vad de verkligen tycker. Utan jag tror att om de får de känna att 

de har kontroll stärks deras inre vilja att lära sig. Eleverna är inte tomma på kunskap när 

de börjar i ens klass. Som lärare bör vi utgå ifrån deras förkunskaper. Generellt sett är 

nog många lärare rädda för att göra misstag och rädda för att elever ska kunna mer än vi 

själva kan. Men vi bör vända deras kunskaper till vår fördel istället, att använda deras 

styrkor som resurs i undervisningen. 

 

Tidigare anställdes lärare utan vare sig utbildning eller examen eftersom det var 

lärarbrist. Om detta fortsätter blir det svårt för oss som är utbildade att hävda vår praxis. 

Det skapar en skev uppfattning om att alla kan undervisa. Det leder också till att skolor 

som redan anställt en lärare utan examen men där undervisningen fungerar, förmodligen 

inte vill lägga energi på att byta ut till annan personal som är utbildade. Därför anser jag 

att de satsningar som införts genom Gy2011, för att vidareutbilda lärare, samt 

legitimation och en introduktionsperiod, kommer att hjälpa till att stärka läraryrkets 

status. Den kommer att visa att undervisning faktiskt kräver professionalitet för att 

kvalitetssäkra både lärarrollen och elevers lärande. Denna slutsats drar jag eftersom 

lärare själva beklagat sig över att de inte har nog med kompetens i undervisningen att 

kunna ge tillräckligt stöd till alla elever. Är vi inte säkra i vår roll som lärare så kan vi 

inte utföra ett tillräckligt bra arbete. Eftersom lärare hela tiden granskas är det viktigt att 

bygga på sitt självförtroende och sätta tillit i sin egen förmåga. Teaterläraren menar 

också att läraryrket behöver få tillbaka sin status men han tror inte att det löser sig med 

en lärarlegitimation utan menar att lärare måste få mer tid till att vara just lärare utan att 

behöva utföra uppdrag som ligger utanför undervisningen, vilket tar upp för mycket av 

vår tid i arbetet. Medialäraren håller också med om att det läggs mycket tid på 

administration och bokföring. 

 

Kommentarer om yrket som: ”det är något man bara gör” eller ”man behöver inte vara 

duktig på det, bara man har ett intresse”. Det tyder på en osäkerhet i lärarrollen som 

säkert uppstått från att det ställs allt högre krav på oss och att lärare utan utbildning eller 

examen anställs, och att elevers dåliga studieresultat beror på oss lärare och så vidare. 

Medialäraren anser att det gäller att hålla sin egen fana högt och gilla det man gör, 

annars får man ta ansvar för att byta yrke, menar hon. Precis som Kernell säger så måste 

lärare hitta sin stolthet och vara noga med att understryka att god undervisning kräver 

professionalitet. 

 

6.6 Avslutande kommentarer 

 

Hur kan man lägga upp undervisningen för att ytterligare öka elevers delaktighet? Jag 

anser att det i klassrummet inte bara ska vara så kallad ”katederundervisning” där 

läraren står längst fram i klassrummet och föreläser. I min pedagogiska grundsyn har jag 

en ambition att göra eleven mer delaktig i undervisningen. Eleverna ska ta ansvar för sin 
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egen inlärning och de bör vara medskapande istället för att en lärare hela tiden matar 

dem med färdigtuggad information. Jag vill öppna upp för situationer där eleverna kan 

bearbeta kunskapen snarare än att få en redan färdig kunskapsbank, vilket Marner 

bekräftar i sitt resonemang om att iscensätta kunskapssituationer. En sådan situation 

skulle t.ex. kunna vara att skriva en mindmap på tavlan där eleverna får brainstorma 

fram ord, vilket är ett sätt att agera ”sparringpartner” med eleverna. En annan situation 

kan vara när eleverna får en uppgift och själva får söka rätt på den information de 

behöver, vilket de fick möjlighet till när de skulle skriva om en filmgenre. Jag vill 

öppna upp för diskussion mellan elever och ställa öppna frågor som leder eleverna att 

själva hitta svaren. När eleverna fick diskutera om filmvåld deltog de aktivt och hade 

mycket intressanta åsikter i sina svar. En annan anledning till att elever inte ska få färdig 

kunskap är för att jag som lärare inte vill tvinga fram mina värderingar och åsikter på 

eleverna. Jag vill att de ska tänka själva och bilda sig en egen uppfattning om det de lär 

sig.  

 

Presentation av elevers verk är viktigt men hur en lärare presenterar en uppgift för 

eleverna är också betydelsefullt. Jag visade t.ex. en egen och andra skulpturer inför en 

skulpturuppgift som eleverna skulle utföra. Fördelen med att göra så är att de kan få 

inspiration, samtidigt som jag vet hur uppgiften fungerar att genomföra. Nackdelen kan 

dock vara att eleverna kopierar det någon annan gjort istället för att inspireras. Detta är 

en fråga som tål att diskuteras med lärare i arbetslaget och varför inte med eleverna 

också: Var går gränsen för inspiration och ren kopiering? Det kan vara en styrka och 

färdighet i att kunna teckna/måla av någonting men elever måste också våga utveckla 

sin fantasi och hitta på egna saker. 

 

För att få eleverna medskapande är det viktigt att lyssna på deras önskemål till vad de 

vill lära sig och lägga upp undervisningen tillsammans med eleverna, vilket bekräftas i 

läroplanen. Ett sätt kan vara att använda Rubricks som medialäraren pratade om. Genom 

Rubricks kan eleverna påverka mycket i planeringen av undervisningen och tydligare se 

sin egen utveckling. När elever får vara med att påverka leder det till högre engagemang 

och intresse vilket i sin tur också höjer inlärningsförmågan. Jag ser gärna att eleverna 

kommer med förslag till undervisningen men naturligtvis måste det finnas tydliga ramar 

för att vi inte ska komma ifrån ämnet och för att både lärare och elever ska nå samma 

mål. Inom ramar för tid, material osv. ska det vara fritt för eleverna att röra sig.  

 

Ett av de främsta målen jag har är att inspirera mina elever, att få dem att bli 

intresserade av ämnet. Jag vill känna att jag gör skillnad och jag har en vision om att ge 

eleverna mersmak för något så att de vill fortsätta att utveckla sina kunskaper och skaffa 

sig en förtrogenhet. Har jag lyckats med detta, då har jag också lyckats med mitt 

uppdrag som lärare. 

 

Det finns ingen regelbok, inga vattentäta skott för hur en lärare ska undervisa. 

Läroplanen betonar mer vad eleverna ska lära sig men inte hur läraren ska göra för att 

lärande ska ske. Det vill säga, i läroplanen finns riktlinjer för vad som ska finnas med i 
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undervisningen men inte hur undervisningen ska bedrivas. Kanske behövs inte helt 

bestämda riktlinjer där vi blir allt för styrda i vårt arbete. Utifrån de styrdokument vi har 

i form av skollagen, läroplanen, ämnesplaner osv. är det upp till varje lärare att göra 

urval, välja metoder, hitta på uppgifter etc. Möjligen är det i den friheten som varje 

lärare kan hitta sin styrka och förtrogenhet, en frihet som gör att vi kan utvecklas och bli 

de professionella pedagoger som vi i vårt yrkesutövande eftersträvar.
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Hur kom du fram till att du ville bli lärare? 

- Vilken väg gick du? 

- När? Och hur såg utbildningen ut då? 

- Vilka ämnen är du utbildad inom? 

 

Hur ser du på lärarrollen? 

- Vad kännetecknar en bra lärare? 

- Vilka kompetenser anser du vara viktigast? 

 

Hur lägger du upp undervisningen av ett nytt moment? 

- Undervisar du rutinmässigt eller varierar du metoder?  

- Vilka metoder fungerar i så fall bäst? 

 

Om du märker att eleverna inte lyssnar och verkar ointresserade, hur gör du för att fånga 

deras uppmärksamhet och motivation? 

 

Hur får du elever att ta eget ansvar? 

 

Hur ser du på fortbildning? 

- Får ni möjlighet till att bättra på kunskaper genom skolan eller måste ni själva söka 

kurser? 

 

Hur kändes det att som nyexaminerad lärare börja jobba?  

- Vilka problem stötte du på?  

- Finns det något du önskar att du hade fått lära dig i utbildningen? 

 

Hur ser du på de nya bestämmelserna om en introduktionsperiod för lärare? (syftar till 

att dokumentera lärarens lämplighet att bedriva undervisning) 

 

Min förförståelse är att lärares arbete många gånger kan vara svårt att förklara och 

definiera för andra, därmed skapas ibland en skev uppfattning om vad undervisning 

handlar om. Det händer att lärare själva indirekt nedvärderar sitt yrke. Här kommer ett 

litet exempel där en lärare i bild säger följande: ”Man behöver ju inte vara duktig på 

det, bara man har ett intresse”.
75

 

- Hur ser du på detta? 

- Är det något du känner igen/ varit med om? 
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Bilaga 2 – Exempel på rubrics (bedömningsmatris)
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