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Syftet med studien var att undersöka yrkesverksamma gymnasielärares syn på sitt uppdrag 
och om denna stämmer överens med styrdokumenten för lärarens uppdrag och de 
pedagogiska teorier som ligger till grund för dessa. En kvalitativ forskningsmetod 
användes i form av en enkätundersökning med ett ostrukturerat frågeformulär. 22 
yrkesverksamma lärare från två olika gymnasieskolor fick besvara enkäten. Resultatet av 
enkäten visar att lärarens syn på sitt uppdrag stämmer relativt väl överens med rådande 
styrdokument och de pedagogiska teorier som speglas i dessa. Dock finns diskrepanser i 
vad lärarna anser ligga till grund för deras pedagogiska grundsyn och syn på lärarens 
uppdrag. Lärarna i undersökningen beskriver att det är erfarenhet och utbildning som har 
lett till den uppfattningen de har om yrket. De nämner även en ny roll i uppdraget som 
lärare, det vill säga att vara coach åt eleverna och även att de lägger stor vikt på den sociala 
kompetensen i yrkesutförandet. Slutsatserna vi kan dra av undersökningen är att 
styrdokumenten måste förankras på ett bättre sätt redan i lärarutbildningen, samt att 
yrkesverksamma lärare ständigt måste få fortbildning i dessa för att inte stagnera i sitt 
yrkesutförande. 
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1. Inledning 

Inom politiken och i samhället debatteras det frekvent om vad som är lärarens 
uppdrag och om läraren utför det på det sätt som det föreskrivs i styrdokument, 
läroplaner och enligt samhällets förväntningar och så sent som i år (2011) utkom en 
ny skollag, gymnasieförordning och nya läroplaner som indikerar hur lärarens 
uppdrag ska se ut. 
 
Den nya skollagen fastställdes av regeringen den 22 juni 2010 och ska börja gälla för 
skolväsendet från och med 1 juli 2011 med bakgrund av att barn och ungdomars 
studieresultat har försämrats. ”Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola som syftar 
till att höja kvaliteten och att fler elever ska nå målen”, (Skolverket, 2009:9). Detta 
innebär en rad förändringar för de yrkesverksamma lärare som finns i skolorna idag 
och man menar att pedagogernas verksamhet på detta vis ska få tydligare mål.  
 
De pedagogiska teorier som står till grund för dessa nya styrdokument är en kompott 
av olika synsätt som tillskriver en lärare egenskaper som denne måste besitta i sitt 
yrkeskunnande för att bli en framgångsrik lärare som lever upp till det uppdrag som 
samhället och politiker ställer på dem (se Owenswärdh, 2011). Men frågan är om 
lärarna ser på sitt uppdrag på samma sätt som pedagogiska teorier och styrdokument 
gör? 

1.1 Syfte  
Syftet med vår fältstudie är att undersöka yrkesverksamma lärares syn på sitt 
uppdrag speglat i styrdokument och pedagogiska teorier kring lärarens uppdrag. 

1.2 Forskningsfrågor 

 Hur speglas pedagogiska teorier och styrdokument i yrkesverksamma 
gymnasielärares syn på sitt uppdrag? 

2.  Teoretisk bakgrund 

2.1 Grunden till lärarens uppdrag 

2.1.1 Historik om lärarens uppdrag 
Lärarens uppdrag i skolan i Sverige bestod från början, 1842 då skolplikten infördes, i 
att vara den som skulle disciplinera de fattiga på landsbygden förklarar Göran Linde 
(2005).  Den tidiga skolutvecklingen i Sverige fokuserades mest kring vilka som 
skulle gå i skolan, hur länge och om skolan skulle vara lika för alla. Linde (2005) 
förklarar att det 1944, av Högerpartiets partiledare Göran Bagge, tillkallades en 
skolutredning vars mål var att kartlägga det svenska skolväsendet. I direktiven för 
undersökningen stod att skolans mål var att fostra i vidare mening än att meddela 
kunskaper, det första betänkandet (SOU 1944:20) från utredningen underströk enligt 
Linde (2005) att skolans mål var att ge eleverna verktyg så att de själva skulle kunna 
vidga sitt vetande. 1950 beslutades att det på försök skulle införas en nioårig enhetlig 
grundskola till skillnad från de tidigare system där eleverna tidigt delades upp 
beroende på om de skulle vidare mot ytterligare studier eller ej. Nu skulle elever som 
studerade på olika nivåer gå i samma klass, vilket ställde nya krav på läraren, bland 
annat att de behövde frångå den traditionella katederundervisningen. Detta ledde till 
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att lärarutbildningen förändrades under slutet av 1950-talet, bland annat genom att 
landets första lärarhögskola startades 1956 (Lärarhögskolan i Stockholm). Inom 
lärarutbildningen formulerades de nya arbetssätten för enhetsskolan genom MAKIS-
principerna. M för motivation, A för aktivitet, K för konkretion, I för individualisering 
och S för samarbete (Linde, 2005). Man ville att pedagogik och metodik skulle få 
större plats i lärarutbildningen. Linde förklarar att medlemmarna i 
skolkommissionen hämtade inspiration till den svenska grundskolan från John 
Dewey och den amerikanska progressivismen. Redan i betänkandet från 1948 nämns 
att skolans främsta uppgift är att fostra demokratiska människor. Linde (2005) 
menar att efter andra världskriget fanns en tanke om att förhindra att något liknande 
skulle ske igen. Detta skulle man göra genom att skapa självständiga kritiskt 
tänkande människor som deltog aktivt i samhällslivet.  
 
Lgr 62 bestod enligt Linde (2005) av inledande mål och riktlinjer där ideologin 
bakom reformen förklaras, därefter fanns detaljerade anvisningar för undervisnings-
metoderna. Dessa följdes av ämnesspecifika anvisningar uppdelade i tre avdelningar: 
mål för ämnet, huvudmoment angivna stadier och även förslag till studieplaner för 
varje årskurs. Ämnesstoffet var mycket detaljerat angivet. Linde (2005) beskriver 
vidare att Lgr 69 bestod av en allmän del och en supplementsdel. Den allmänna delen 
innehöll mål och riktlinjer, allmänna anvisningar för skolans verksamhet, därefter 
timplaner och kursplaner. I supplementsdelen fanns anvisningar för de olika 
ämnena, till för att ge exempel på undervisningsplanering och stoffhantering som ett 
stöd till lärarna. Lpo94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, är den fjärde 
läroplanen och utfärdades 1994, två år efter att kommunerna blivit huvudman för 
skolan. Den skiljer sig enligt Linde (2005) mycket från de tidigare läroplanerna, den 
är bland annat betydligt kortare och genom att målen för ämnena anges men inte 
genom vilket stoff som de ska nås. Lärarna väljer alltså tillsammans i arbetslaget 
stoffet som används för att eleverna ska uppnå målet. Den större friheten lokalt gäller 
dock, enligt den inledande värdegrundstexten i läroplanen, inom ramarna för ett 
demokratiskt, tolerant och jämlikt samhälle. 
 
Linde (2005) förklarar att det i skoldebatten ibland talas om att tillfälliga trender får 
styra skolreformer och att det inte finns tillräckligt med respekt för gedigna 
kunskaper, men anser att det snarare är tvärtom. Enligt Linde (2005) följer de 
svenska skolreformerna samma mönster som andra tekniskt och ekonomiskt 
utvecklade liberala demokratier med integration istället för separation, ökad 
tematisering, arbete i lärarlag, helhetsbedömning snarare än bedömning med hjälp 
av prov, dialogförhållande snarare än strikt rollfördelning lärare/elev, flexibel 
tidsanvändning i motsats till fyrtiofemminuterslektioner, individualisering inom 
klasserna istället för i olika studieprogram, förflyttad tonvikt från fakta till andra 
kunskapsformer som färdigheter, förmågor, omdöme och reflektion. Genomgående 
för undervisningen är att den präglas av kritiskt tänkande, debatt och möjligheten att 
forma egna ställningstaganden. Linde (2005) menar att inslag av ovanstående har 
ökat med varje generation av läroplaner och att detta troligen beror på att ett 
samhälle där mångfald, åsiktsfrihet och demokrati råder behöver medborgare som 
kan ta eget ansvar och ser sig själva som aktiva medborgare och inte bara lyder och 
väntar på initiativ uppifrån. Trenderna från skolan i resten av världen påverkar vad 
som importeras till den svenska och anpassas efter gällande förhållanden här (Linde, 
2005). 
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2.1.2 Lärarens uppdrag enligt behaviorismen 
Säljö (2000) skriver att behaviorismen är en inställning till lärande som går ut på att 
genom betingade reflexer kopplat med stimulus och respons få en person att tillägna 
sig en kunskap. Det vill säga att man genom en komplicerad kedja av betingningar 
och stimulus framkallar en inlärd reaktion, till exempel att kunna rabbla upp fakta. 
Fadern till den behavioristiska synen var den ryske psykologen Ivan Pavlov (Pavlovs 
hundar) och ismen utvecklades sen vidare, efter att fått starkt fäste i Europa, av den 
amerikanska psykologen John B Watson. Säljö menar att i denna grundsyn tog man 
inte hänsyn till tänkande, reflektioner eller mentala förlopp och detta ansågs inte ha 
med vetenskapen att göra, utan det var enbart genom fysiologiska betingningar som 
inlärning kunde ske. 
 
En revolution av behaviorismen genomfördes, enligt Säljö, av den amerikanska 
psykologen B.F Skinner som vidgade begreppet och ansåg att ”betingning är något 
som framkommer vid många fler typer av beteenden är de som är kopplade till 
reflexer” (Säljö, 2000, s. 52). Skinner visade således att om en individ fick positiv 
respons på ett beteende, eller för att undfly något obehagligt, så kunde ett uppförande 
hos personen (till exempel inlärning av en kunskap) bli bestående. Den så kallade 
förstärkningsprincipen (operant betingning) resulterar alltså i att om man 
uppmuntrar och belönar ett agerande som en person uppvisar så kommer beteendet 
att bli allt vanligare. Den nya formen var således, enligt Säljö, helt olik den betingning 
som Pavlov använde sig utav och medförde att Skinners teorier användes för att ta 
fram bland annat läromedel för skolor som innebar omgående respons för eleverna. 
”Eleven fick läsa ett kort stycke (som tjänade som stimulus) och avge ett svar (en 
respons). Eleven fick sedan omedelbar feedback på sitt svar genom förstärkning eller, 
om svaret var fel, så uteblev förstärkningen” (Säljö, 2000, s. 52).  
 
Den kunskapslära som behaviorismen nu speglade genom Skinner var, menar Säljö, 
att kunskapen var färdigförpackad i lättillgängliga portioner som individen skulle 
förena till större och större bitar, såsom en murare använder tegelstenar för att bygga 
ett hus. Lärarens uppdrag var helt målinriktat efter tydliga formulerade mål och 
”utifrån dessa mål skapades sedan idéer om uppbyggnaden av kunskap...”, (Säljö, 
2000, s. 53). Vidare menar Säljö att Skinners teorier blev ett stort genomslag för hur 
människor influeras av positiva och negativa erfarenheter för att tillgodogöra sig 
kunskap. Dock visade det sig finnas begränsningar i Skinners vetenskap i 
resonemanget kring förstärkningsprincipen utifrån människans verbala förmåga. 

2.1.3 Lärarens uppdrag enligt konstruktivismen  
Jean Piaget är enligt Säljö (2000, s. 57) en teoretiker som inte ska underskattas för 
sina dogmer då läroplaner i Sverige har influerats starkt av det piagetanska synsättet. 
Det vill säga att en elev ska vara aktiva deltagare i klassrummet och tillåtas upptäcka 
och förkovra sig kunskap på egen hand. ”När barnet studerar och manipulerar 
omvärlden fysiskt och begreppsligt, konstruerar det samtidigt en personligt 
meningsfull bild av omvärlden” (Säljö, 2000, s. 59).  Läraren enligt konstruktivismen 
skulle inte längre stå och föreläsa för sina elever utan mer ge eleverna en syn på ett 
problem som dessa sen själva fick ta ställning till. Läroplanerna för denna tid, menar 
Säljö, speglade i allra högsta grad det pieagetanska synsättet där läraren alltså skulle 
släppa kontrollen i klassrummet och ge eleven mer spelutrymme att vara aktiva och 
självstyrande i klassrummet, men samtidigt ha större respekt för varje individ och ta 
hänsyn till barnets förutsättningar och behov. 
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2.1.4 Lärarens uppdrag enligt Dewey 
John Dewey har påverkat mycket av den moderna pedagogiken och skolreformerna i 
Sverige efter andra världskriget. Gunnar Sundgren (2005) menar att vi har Dewey att 
tacka för ”att människors egna intressen och behov idag är en given utgångspunkt för 
all undervisning” (Sundgren, 2005, s. 79). Sundgren (2005) förklarar att Dewey 
ansåg att människan utvecklas i samspel med naturen, samhället och sina 
medmänniskor och menade att samhällsutvecklingen är en gemensam angelägenhet. 
Enligt Dewey var skolans problem att den var allt för isolerad från det vanliga livets 
villkor och motiv och Sundgren (2005) menar att kritiken Dewey riktade mot 
dåtidens skola är giltig även för den skola vi har nu och det samhälle vi idag lever i. 
Utveckling sker genom aktivt arbete, samarbete och idéutbyte och ett ämne kan inte 
bara brytas upp i delar och serveras till eleven. Dess erfarenheter och känslor måste 
vara utgångspunkten och läraren är ansvarig för att guida eleven till en god 
socialisation. Individernas självständighet och reflektionsförmåga ska tränas i skolan 
och lägga grunden för den stora gemenskapen, samhället. Enligt Sundgren (2005) 
menade Dewey menade även att målen måste vara individuella och medlen 
anpassade för ändamålet, därför går det inte att sätta upp centralt fastställda mål och 
medel utan att hindra bildningsprocessen.  
 
Lärarens uppdrag är alltså enligt Dewey att fostra eleven till en god 
samhällsmedborgare genom att knyta arbetet i skolan till samhället utanför, låta 
eleven utgå från sina egna erfarenheter och bedriva undervisning 
ämnesövergripande. 

2.1.5 Lärarens uppdrag enligt sociokulturellt perspektiv 
Enligt Roger Säljö (2005) ansåg Vygotsky att studier av betingningsprocesser, som 
förekom inom behaviorismen, var för begränsade för att vara användbara, han 
menade att människans skapande förmåga, språk, medvetande och kultur måste 
beaktas när det gällde frågor om utbildning. Enligt Vygotsky formas människan som 
tänkande, kännande och kommunicerande varelse med hjälp av sociala och kulturella 
erfarenheter. Vygotsky ses tillsammans med A.R Luria och A.N Leontiev som 
grundare till det perspektiv som bland annat kallas sociokulturell teori.  
 
Säljö (2005) förklarar att enligt Vygotsky är språket det viktigaste psykologiska 
redskapet, som ger människan möjlighet att ta del av andras perspektiv och förmedla 
sociokulturella erfarenheter. Språket är speciellt med tanke på att det är ett redskap 
”för kommunikation både mellan människor och inom människor. Språket är med 
andra ord länken mellan samhället (och de kollektiva erfarenheterna) och individen”, 
(Säljö, 2005, s. 119). Vygotsky drar alltså enligt Säljö (2005) slutsatsen att individen 
bygger upp sociala erfarenheter genom interaktion med andra och medierar dessa 
genom språket. Genom interaktion med andra lär sig barn hur de ska agera i 
samhället, det finns alltså inga speciella stadier där en viss mognadsgrad uppnåtts 
som Piaget, enligt Säljö (2005), förespråkade. De erfarenheter vi har hjälper oss att 
hantera nya situationer men de är även resurser för att tillägna oss ny kunskap i 
interaktion med andra.  Denna tanke är grunden till Vygotskys mest kända begrepp: 
den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal development). Utvecklingszonen är 
”avståndet mellan det barnet klarar av på egen hand och utan stöd av andra, och det 
barnet förmår klara av med stöd av andra människor” (Säljö, 2005, s. 122). När en 
uppgift ligger i den närmaste utvecklingszonen för en elev kan eleven använda sina 
egna erfarenheter för att lösa stora delar av uppgiften men kan samtidigt förstå mer 
avancerad kunskap som introduceras av en mer kompetent person i dess närhet. 
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Stöttningen från någon utanför barnets aktuella utvecklingszon kallas enligt Säljö 
(2005) för scaffolding. Barnet är alltså i den närmaste utvecklingszonen känsligt för 
undervisning. Därav blir samspelet mellan lärare och elev det som avgör hur 
framgångsrik undervisningsprocessen är. Läraren är den som kan hjälpa eleven att se 
kopplingen mellan ett abstrakt begrepp och den egna tidigare erfarenheten.  
 
Lärarens uppdrag enligt Vygotsky är alltså att inse vikten av språkets betydelse för 
inlärning, att interagera med eleven och vara uppmärksam på att denne befinner sig i 
den närmaste utvecklingszonen, där läraren och även elever som har mer kompetens 
än eleven själv kan stötta eleven till att bilda sig kunskap genom att bygga på tidigare 
erfarenheter. Man anser därför som Vygotsky att social interaktion är mycket viktig 
för utvecklingen. 

2.1.6 Lärarens uppdrag enligt Hargreaves 
Hargreaves är en välkänd forskare som har arbetat vetenskapligt och tänkt om skolan 
utifrån nutidens globaliserade perspektiv och skriver att ”läraren förväntas mer än 
någon annan bygga upp lärande samhällen, forma kunskapssamhället och utveckla 
kapacitet för innovation, flexibilitet och förändringsvilja ...” (Hargreaves, 2004, s. 
27). Med detta menar Hargreaves att läraryrket är ett paradoxalt yrke med ett 
komplext nät av förväntningar som samhället har på den professionella läraren i 
dagens skolor.  
  
Nya egenskaper måste därför utvecklas enligt Hargreaves som stipulerar egenskaper 
en pedagog i kunskapssamhället bör besitta och detta gör han genom att dela in dessa 
egenskaper i olika kategorier grundat på lärarens egen förmåga till professionell tillit; 
lärarens emotionella intelligens; lärarens sociala kompetens och lärarens värdegrund 
och normer. Professionell tillit innebär att man som lärare måste hitta nya attityder 
till undervisning och enligt Hargreaves (2004, s. 49) betingar detta att man ska 
främja nya tankebanor och mönster. ”Dagens lärare måste därför ständigt engagera 
sig för att ägna sig åt, aktualisera samt själv övervaka och se över sitt eget 
professionella lärande” (Hargreaves, 2004, s. 49). Att inte förnya sina kunskaper och 
fördjupa sig i aktuell forskning menar Hargreaves kan bli till en nackdel för eleverna 
då ”trial and error” undervisning visar på en stagnation i lärarens egen utveckling och 
denne riskerar då att uppfattas som oprofessionell. Genom oavlåtlig progression och 
metakognition över det egna lärandet och lärandet i grupp (tillsammans med andra 
lärare) kan läraren således samspela och spegla samhället och dess krav som ställs på 
lärarkåren 
 
Lärarens emotionella intelligens baseras enligt Hargreaves (2004, s. 52) på fem 
grundläggande färdigheter: ”Att veta hur ens egna känslor uttrycks och kunna 
uttrycka dem, att ha empati för andras känslor, att kunna kontrollera och reglera sina 
känslor så att de inte blir omöjliga att bemästra, att ha förmåga att motivera sig själv 
och andra, att ha den sociala förmågan att använda sig av dessa fyra färdigheter.” 
Dessa egenskaper bör man enligt Hargreaves vara medveten om för att skapa ett gott 
arbetsklimat för såväl sig själv och sina kollegor men även för de elever man möter 
för att motverka negativt tänkande och för att effektivt kunna lösa eventuella problem 
som uppstår.  
 
Hargreaves menar slutligen att en lärare i dagens samhälle måste besitta följande 
egenskaper: kreativitet, flexibilitet, problemlösning, genialitet kollektiv intelligens 
professionell tillit, risktagande och kontinuerliga förbättringar. Det kan tillsynes vara 
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en komplex uppgift att som enskild individ och lärare inneha alla dessa 
beskaffenheter och betonar att man ska ”...återigen göra lärarens yrke till ett 
samhälleligt uppdrag och en kreativ, passionerad sysselsättning” (Hargreaves, 2004, 
s. 251). 

2.1.7 Lärarens professionalism 
 
Lärarens yrkeskvalitet 
Mats Ekholm (2004) skriver i sin artikel att läraryrket bör ses med ett mer 
yrkessociologisk perspektiv för att se yrkets professionaliseringsgrad, och han gör 
detta genom att belysa fem punkter: ”Den specifika kunskapsgrunden för yrket, 
ansvaret för utvecklingen av yrket, förekomsten av en nedtecknad yrkesetik, kontroll 
av vem som får utöva yrket och den grad av autonomi man har när yrket utövas” (, 
2004, s. 7).  
 
Kunskapssynen i läraryrket, menar Ekholm (2004), är tillsynes dold för allmänheten 
men väl känd inom lärarkåren. Detta bör föras fram som en styrka hos lärarna då de 
ska besitta kunskap om hur inlärningsprocesser går till, man ska ha didaktik- och 
metodikkunskaper samt att läraren ska ge eleverna verktyg för att kunna samverka 
med andra, både i och utanför skolan. Kunskapen om det här är mycket specifikt för 
lärarkåren och framvisades detta tydligare skulle andra delar av samhället ge mer 
uppskattning till det arbete som läraren utför, i samarbete med eleverna.  Tystheten 
om lärarens dolda kunskaper måste därför specificeras och tydliggöras för att 
samhället ska förstå och uppskatta det arbete lärare utför. Ett sätt att föra fram synen 
på kunskap är att man inom den egna gruppen visar vilka riktningar och mål man har 
för att visa kvalitet. ”För att ha någon riktning att visa fram kan den egna yrkeskåren 
behöva ha stort inflytande över de utvecklingsansträngningar som görs inom det egna 
yrket” (Lärarprofessionalism – om professionella lärare, Ekholm, 2004, s. 8). 
Tidigare hade lärarna bestämmanderätt över hur yrket skulle utföras, men med 
folkskolans framväxt och en decentralisering av makten över yrket förflyttades 
ansvaret från lärarna till huvudmän och politiker. Ekholm menar att lärarnas 
reaktion på detta var ett tappat engagemang och en påtaglig trötthet för den nya 
yrkesverksamheten. Vidare menar han att lärarna återigen måste ta ansvaret för 
yrket och initiativtagandet för att påvisa professionalism inom lärarkåren. 
 
Etiska regler är något som Ekholm menar förekommer inom många högstatusyrken 
idag så som läkare, advokater och psykologer. Alla dessa har en uttalad yrkesetik att 
förhålla sig till vilket gör att samhället naturligt visar förtroende för dem. Det samma 
borde gälla lärarkåren då de i sitt arbete följer barn och ungdomar under en väldigt 
lång och viktig tid i deras utveckling, och betydelsen av detta får således betydelse för 
hela deras framtida yrkeskarriär. Sett ur detta perspektiv säger Ekholm att det borde 
finnas nedtecknade etiska regler även för lärarkåren, vilket det inte gör i nuläget, och 
att lärarna sinsemellan bör hjälpas åt för att se till att dessa efterlevs. Även en 
legitimering av yrket, anser Ekholm, är ett sätt att öka statusen på läraryrket och 
menar vidare att legitimitetsgivningen ger stipulerade krav på den utbildning som 
finns för blivande yrkesutövare. En legitimering innebär även att man kan övervaka 
de yrkesverksamma som genomgått utbildningen på ett effektivt sätt och skulle det 
visa sig att denne på något vis brister i utövandet så kan legitimationen dras in. Precis 
så som det i dagsläget fungerar för bland annat läkare och advokater. Ekholm skriver 
att det sällan är lärare som blir avstängda från sina yrken om denne har gjort fel, 
vilket gör att respekten och professionaliteten för yrket minskar.  
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 ”Yrken som har hög professionell laddning har också hög autonomi i 
yrkesutövandet” (Ekholm, 2004, s. 9). Med detta menar Ekholm att yrken så som till 
exempel läkare får fatta sina egna beslut i hur de ska utföra en procedur utan att bli 
ifrågasatta, det samma gäller för läraren i ett klassrum. Det autonoma arbetssättet 
innebär en makt över eleverna som sällan ger synpunkter på verksamheten men som 
dagligen observerar och delar det som sker i ett klassrum. Uppmärksamma lärare tar 
tillvara på elevernas synpunkter och ber eleverna att vara med och reflektera över det 
som sker i undervisningssituationen, men detta sker inte tillräckligt ofta enligt 
Ekholm. Vidare skriver han att trots att yrket är i högsta grad autonomt och att 
lärarna kan ses som professionella så finns det diskrepanser i pedagogernas egen syn 
på sig själva. Med detta menar han att lärarna inte har en yrkesstolthet och vågar inte 
diskutera sitt yrke med kollegor eller utomstående. Gör man så att man konkretiserar 
och synliggör vad lärarna gör i sin verksamhet, stipulerar genomtänkta etiska regler 
och skapar en nämnd på lokal nivå som granskar läraryrket tror Ekholm att synen på 
läraryrket kan förändras och att yrket på så sätt utvecklas till ett modernt och 
kvalitativt arbete. ”Lärarens huvuduppgift är att sprida och utveckla kultur och 
vetande” (Lärarprofessionalism – om professionella lärare, Lärarförbundet, 2004, s. 
11).  
 
Lärarens professionalisering 
Thomas Englund (2004) diskuterar i artikeln Professionella lärare, helst didaktiskt 
kompetenta, lärares professionalism och professionalisering och ställer sig frågan om 
lärare och samhällets strävan efter en professionalisering av läraryrket kommer att 
tjäna någonting till? Englund (2004) understryker vikten av att skilja mellan 
begreppen professionalisering och professionalism, han gör distinktionen: 

 
Professionaliseringen uttrycker en yrkesgrupps historiska och sociala 
strävanden efter position och status i ett samhälle och professionaliseringen är 
framförallt ett mått på en yrkesgrupps samhälleliga styrka eller auktoritet. 
Professionalismen däremot fokuserar yrkesgruppens interna kvalité, vad för 
slags egenskaper och tillägnade förmågor – vilken kompetens – som krävs för 
att utöva yrket framgångsrikt (vilket i sista hand givetvis bedöms av externa 
krafter) och här pågår också en ständig diskussion om professionalismens 
kärna.  

(Lärarprofessionalism – om professionella lärare, Lärarförbundet 2004, s. 45) 

 
Decentraliseringen av skolan sägs enligt Englund (2004) leda till att läraren tvingas 
att ta ett större ansvar för skolans verksamhet, men är det en autonom lärare med 
eget ansvar eller en lärare underordnad uppdraget från staten den som representerar 
lärarens professionalism? Traditionellt, enligt Englund (2004), har innehållssidan av 
läraryrkets professionalitet varit betonat, det har alltså ansetts tillräckligt att läraren 
verkligen kan ett specifikt ämne. Å andra sidan har det pedagogiska perspektivet på 
lärarens profession istället tagit lärarens ämneskunskaper för givna och fokuserat på 
andra kvalifikationer för att definiera lärares professionalitet. 
 
Englund (2004) menar att decentraliseringen och tydligare ekonomiska effektivitets- 
och målstyrningskrav på utbildning gör att diskussionen kretsar kring effektivitet, 
ekonomi och administration och påpekar att detta kan göra att reflektion över 
läroplanens intentioner och didaktiska frågor får ta mindre plats, alltså 
undervisningens innehåll kommer i skymundan. Englund (2004) skiljer på en 
didaktiskt kompetent lärare som problematiserar innehållet och 
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innehållsbekräftande lärare som har ett dekontextualiserat sätt att undervisa, där 
innehållet är nog och enbart ska läras in. Läroplanerna är demokratiskt fastställda 
dokument som utgör grunden för skolans verksamhet, men Englund (2004) menar 
att innehållet måste problematiseras, vilken plats ska nytt innehåll få kontra redan 
etablerat innehåll? Englund (2004) nämner exempelvis ämnen som media och miljö. 
Englunds (2004) lösning på detta problem med innehållet i undervisningen är att 
skapa systematiska didaktiska typologier som kan ligga till grund för didaktiska 
diskussioner och lärares val av undervisningsmetod och innehåll. Dessa typologier 
kan man komma fram till genom att studera uppfattningen om ett ämne över tid och 
reflektera över vilken syn som träder fram. Englund (2004) menar vidare att 
didaktisk forskning och lärarutbildare lägger grunden för didaktiskt kompetenta 
lärare. För att detta ska ske krävs att lärarutbildare bör använda sig av en metodik 
som lär blivande lärare sätt att se vilka undervisningsvägar som finns att gå snarare 
än att lära ut ”rätt” sätt att undervisa.  
 
Avslutningsvis menar Englund (2004) att lärarens professionalism måste komma 
ifrån ett kollektivt reflekterande och problematiserande över innehållet och vilken 
mening verksamma lärare tillsammans vill skapa. 

2.2  Lärarens uppdrag enligt styrdokument  
Yrkesverksamma lärare idag har en mängd lagar, regler och förordningar att följa och 
dessa dokument styr verksamheten. I dagsläget står lärarna i en brytningspunkt 
mellan gamla lagar (skollagen, 1985:1100) och nya lagar (SFS 2010:800) vilket gör 
att arbetssituationen och uppdraget förändras. Likaså har nya förordningar och nya 
ämnesplaner stipulerats av regeringen och nedan redovisas huvuddragen i både 
gamla och nya dokument som konkret rör lärarens uppdrag. 

2.2.1 Lärarens uppdrag enligt skollagen (1985:1100, SFS 2010:800) och 
Gymnasieförordning (1992:394, SFS 2010:2039) 
I första kapitlet i skollagen (1985:1100 och SFS 2010:800) § 1 kan man läsa att syftet 
med utbildningen är att elever ska få kunskaper och färdigheter samt utvecklas till 
ansvarskännande individer och samhällsmedlemmar och att detta ska ske i 
samarbete med elevens hem. Vidare ska verksamheten formas för att vara förenlig 
med demokratiska värderingar för att understödja jämställdhet mellan könen och 
motverka kränkande behandling så som mobbing och rasistiska beteenden. Lärarens 
uppdrag i detta består således att ge eleverna kunskap i mänskliga rättigheter och 
demokratiska värderingar som det svenska samhället är uppbyggt på. SFS 2010:800 
tar även upp att eleven ska ha möjlighet att utvecklas utefter sina behov och att 
samarbetet kring detta ska ske tillsammans med elevens hem för att denne ska bli 
autonom. 
 
Det femte kapitlet (Skollagen, 1985:1100) berättar om gymnasieskolans specifika 
uppdrag och § 2-§3 säger att ”utbildningen i gymnasieskolan ska utgöra en bas för 
den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och till 
högskolesektorn. Huvudmannen för gymnasieskolan ska samverka med samhället i 
övrigt”. Här innebär det att lärarens uppdrag är att undervisa på ett sådant sätt att 
eleven kan använda sin kunskap på ett passabelt sätt när denne kommer ut i ett 
yrkesverksamt liv eller fortsätter studera på högskole- och universitetsnivå. Vidare 
skriver man att eleverna ska ha inflytande över sin utbildning vilket betyder att 
läraren ska vara flexibel och lyssna på elevernas önskemål. Den nya skollagen (SFS 
2010:800, kap 10 och kap 15) belyser även den vikten av detta. 
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Gymnasieförordningen (1992:394) reglerar arbetet för huvudmän och lärare på 
gymnasienivå och i första kapitlet 12 § kan man läsa att det för varje elev ska 
upprättas en individuell studieplan som ska innehålla information om elevens 
studieväg, de kurser eleven har valt och huruvida denne läser reducerat eller utökat 
program(se även SFS 2010:2039, 1 kap § 7). Det är således lärarens uppdrag att se till 
att den individuella studieplanen följs och uppdateras. För att utbildningens mål ska 
uppfyllas skall det enligt 13 § (1992:394) upprättas en arbetsplan i samråd mellan 
lärare, representanter för eleverna och berörd personal på skolan samt att rektor ska 
godkänna arbetsplanen. Denna plan ska kontinuerligt uppföljas. Läraren måste 
därför vara väl insatt i de kursplaner som finns reglerade samt arbeta tillsammans 
med andra för att målen ska uppfyllas. Femte kapitlet 3 §, i gymnasieförordningen, 
berättar att om en elev blir antagen till gymnasiet så skall denne, utifrån de betyg som 
han/hon fått från grundskolan, få undervisning som motsvarar betyget. Lärarens 
måste här anpassa sin undervisning utifrån de förkunskaper som eleven har i ämnet.  
 
Sjunde kapitlet (1992:394), 4 §, regleras det hur läraren ska använda betygsskalor vid 
betygssättning. ”Betygskriterierna skall precisera vilka kunskaper enligt kursplanen 
som krävs för att eleven skall få något av betygen Godkänt, Väl godkänt respektive 
Mycket väl godkänt”. Dock kan läraren vid undantagsfall bortse från de kriterier som 
finns fastställda i kursplanerna om särskilda skäl föreligger såsom att eleven till 
exempel har ett funktionsnedsättning. I 5 § skriver man om att det nationella provet 
ska fungera som ett hjälpmedel för läraren i betygssättningen för att betygen 
nationellt sett ska bli så likvärdiga som möjligt. I nya gymnasieförordningen(SFS 
2010:2039) finns skillnaden gällande de nationella proven att läraren ska använda 
dessa resultat i betygssättningen. Vidare (6 §) ska betygen för en elev sammanställas i 
en betygskatalog som lätt ska kunna sammanställas för varje enskild elev. 
Underförstått är det lärarens uppdrag att föra in betygen i detta system. Om eleven 
avbryter sina studier eller flyttar till en annan skola ska läraren se till att se till att 
skriftligen meddela den nya skolan om de kurser som eleven har slutfört eller om 
denne har kurser som är oavslutade (se även SFS 2010:2039, 8 kap 8§). 

2.2.2 Lärarens uppdrag enligt LPF 94  
LPF 94 är en allmän kursplan för gymnasieskolan men som specificerar lärarens 
uppdrag gentemot eleverna och är en tolkning av skollagen (1985:1100) och en 
generell kursplan som alla lärare oavsett ämne ska följa. 
 
Punkt 2.1 (Kunskap) specificerar en lärares arbete när det kommer till kunskap och 
man menar att läraren ska utgå från elevens egna förutsättningar och behov samt att 
man ska stärka dennes självförtroende och vilja att lära sig. Eleven ska genom läraren 
känna att det arbete som hon eller han utför är meningsfullt och att läraren ger 
eleven större och svårare uppgifter som eleven ska ta ansvar för själv. Läraren är 
dessutom den som ska se till elevens utveckling rent språkligt och kommunikativt i 
undervisningen för att skapa balans mellan teori och praktik i det eleven lär sig rent 
kunskapsmässigt. Vidare ska läraren samarbeta med sina kollegor, och eleverna, för 
att barn och ungdomar ska uppnå de kunskapsmål som de förutsätt ha vid avslutad 
kurs. Innehållet i undervisningen ska dessutom spegla mänskliga rättigheter, en 
värdegrund och ge en bild av hur samhället ser ut. 
 
Normer och värden (punkt 2.2) är en viktig aspekt i lärarens uppdrag och enligt Lpf 
94 så ska läraren utgå ifrån de svenska normer och värderingar som finns i sin 
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undervisning och påvisa för eleverna att det finns diskrepanser mellan dessa värden 
och den faktiska verkligheten. Dessa värderingar ska läraren öppet diskutera och 
redovisa för eleverna i samband med olika problemställningar och eleverna ska förstå 
olika konflikter i form av problemlösning och veta konsekvenserna oliktänkande kan 
leda till. All i skolväsendet ska verka för att förebygga kränkande behandling av alla 
slag och ska i samråd vidta nödvändiga åtgärder, och skapa regler, för att motverka 
detta. Lärarens ska alltid respektera eleverna och ha ett demokratiskt förhållningssätt 
i möten med dessa.  
 
Eleverna ska ges möjlighet till inflytande och ansvar (punkt 2.3) och läraren ska utgå 
ifrån att eleven vill ta personligt ansvar för sin inlärning samt samarbeta med 
eleverna i planeringen av undervisningen. Läraren ska ge eleverna möjligheten att 
prova på olika arbetsformer och ge varje elev möjligheten till utveckling oavsett 
etnisk tillhörighet, social bakgrund, trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 
läggning. Vidare ska läraren tillsammans med eleverna reflektera och utvärdera 
verksamheten och uppmuntra eleverna att säga sin åsikt i olika frågor. 
 
Bedömning och betyg (punkt 2.5) är något ska som ske fortlöpande och som läraren 
kontinuerligt ska informera eleverna om för att de ska veta hur de ligger till 
kunskapsmässigt och för att de ska veta vilket utvecklingsbehov som finns hos den 
enskilde. Läraren ska med barnets/ungdomens hem, om eleven är under 18 år, 
samverka för att eleven ska utvecklas i skolan och redovisa grunderna till ett betyg för 
dem och eleven. I momentet betygssättning ska lärarens ta hänsyn till all åtkomlig 
information som finns för en elev för att kunna göra en så rättvis bedömning som 
möjligt. Även de kunskaper som eleven förkovrat sig på annat sätt än i skolan ska tas i 
beaktning och både skriftliga prov så väl som muntliga ska räknas med i slutbetyget 
för en kurs. Således är en allsidig bedömning nödvändig i lärarens uppdrag. 

2.2.3 Lärarens uppdrag enligt propositionen för ny lärarutbildning från 
1999 
Man kallar i propositionen, En förnyad lärarutbildning (1999/2000:135), Sverige för 
”en ledande kunskapsnation” och menar vidare att utbildning genom att skapa 
sysselsättning och tillväxt är grunden för välfärd. Kunskap i sig har också ett stort 
värde eftersom de ger människor möjligheten att leva ett rikare liv. En allt högre 
utbildningsnivå i Sverige tydliggörs genom exemplet att nästan alla idag går vidare 
till gymnasieskolan och att det nu finns lika många forskarstudenter som antalet 
elever i gymnasieskolan för 50 år sedan. I det svenska samhället idag är kravet högre 
på att ha en utbildning och det blir svårare att få jobb utan en högskoleutbildning, 
regeringens mål är att hälften av en årskull ska ha påbörjat en högskoleutbildning vid 
25 års ålder. 
 
Förutom att kravet på utbildning har ökat har även mängden informationskällor ökat 
och därigenom ställs det ökade krav på ett kritiskt förhållningssätt till 
kommunikation. Globalisering, ett mångkulturellt samhälle och fokus på en hållbar 
ekologi är andra saker som nämns som faktorer som skapar ett komplext samhälle 
där utbildning och kunskapsutveckling kommer att spela en viktig roll för 
”demokratin och medborgarnas delaktighet i samhället”. Skolan är i dagens samhälle 
inte den enda lärandemiljön och i ett så kallat lärandesamhälle ställs stora krav på 
lärarna. 
 
Gymnasieskolan är frivillig men en klar majoritet av alla som lämnar grundskolan går 
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vidare till antingen en studieförberedande eller yrkesförberedande 
gymnasieutbildning.  Den svenska gymnasieskolan beskrivs som unik i avseendet att 
alla elever får undervisning i allmänna ämnen (kärnämnen) för att bygga en bas för 
ett livslångt lärande. Ett livslångt lärande är i sammanhanget ett relativt nytt begrepp 
och det visar på en förändrad syn på utbildning och kunskap. 
 
Förändringar i samhället förändrar även villkoren för den framtida läraren, detta 
menar man, gör det mycket svårt att förutsäga vad en blivande lärare behöver kunna 
och kräver en stor förmåga hos den enskilda individen att kunna lära sig nytt och ta 
del i ett livslångt lärande. Skolan behöver vara stark för att kunna förändra samhället 
med hjälp av förmågan att utveckla människors kunskaper, här har läraren en viktig 
roll. Man menar att läraren behöver ha både djupa och breda kunskaper. En viktig del 
av lärarens uppdrag är numer att ”utbilda barn och elever som självständigt ställer 
frågor, söker svar och som prövar olika tolkningar av fakta och erfarenheter.” Läraren 
förbereder eleverna för ett livslångt lärande. Förutom att vara en bärare av kunskaper 
ska läraren även förmedla värderingar, vilket förutsätter ett etiskt och moraliskt 
handlande. Läraren måste enligt propositionen ” erövra och förtjäna sin egen roll och 
därmed sin auktoritet”, detta genom en demokratisk process där läraren är en 
”samarbetspartner som erhåller sin position genom förtroende, lyhördhet och ett 
utvecklat etiskt handlande”. Man menar att läraren behöver få respekt både genom 
sin kunskap och genom sin personlighet. 
 
Vidare förklaras i propositionen att det är först när eleverna får reflektera över och 
omsätta samhällets värdegrund i praktiken som den blir gemensam och att det ligger 
i lärarens uppdrag att låta eleverna aktivt ta ställning till dessa frågor. (Proposition 
1999/2000:135, En förnyad lärarutbildning). 
 

2.3 Aktuell forskning om lärarens uppdrag 

2.3.1 Ansvarförhållanden vid skolutveckling 
Oxenswärdh (2011, s. 17) skriver att ”dagens skola brottas med det som kan uttryckas 
som ett antal paradoxer. Med detta menar författaren att dessa grundar sig i ett antal 
normer gällande skolpersonals hantering av de nationella proven och kvarlevor av 
förlegade tankar kring regelstyrning, utifrån styrdokument, hos rektorer och lärare. 
Detta, menar Oxenswärdh, försvårar skolutvecklingen då det uppkommer en 
diskrepans som leder till en ansvarsförvirring. Förskjutningen av lärarens uppdrag, 
skriver författaren, är kopplat till ansvar och ett sätt att undersöka problematiken 
kring detta är att studera hur implementeringen av ansvars- och uppdragsförståelse 
fungerar i praktiken. Oxenswärdhs (2011, s. 19) syfte med avhandlingen var att 
”skapa kunskap om hur aktiva skolutvecklingsåtgärder kan bidra till tydliggörande av 
skolans ansvarsförhållanden i relationen mellan uppdragsgivaren och 
uppdragstagaren”.  
 
Metoden författaren använde i sin undersökning forskningsdesignen fallstudie för att 
undersöka djupet i problematiken då det handlar om sociala processer. Oxenswärdh 
använde sig av två utvecklingsmodeller från två olika skolor i sin fallstudie och 
hävdar att ” valda fallen hämtats från en kontext som troligen är gynnsam för ett ökat 
ansvarstagande”, (2011, s. 70). Dock understryker författaren att studien inte kan 
generalisera den skolutveckling som finns i Sveriges skolor utan endast öka 
förståelsen för hur utvecklingsåtgärder influerar de som arbetar inom skolväsendet i 
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deras uppdrags- och ansvarsförståelse. En sorts förallmänligande som kan göras 
utifrån författarens studie, menar hon, är en analytisk generalisering i vilken 
forskaren analyserar fallet till en tes. 
 
I avhandlingens diskussion skriver Oxenswärdh att undersökningens initialläge var 
den förändrade regleringen av skolan utifrån att decentraliseringen av skolväsendet 
har lett till både ökat ansvar för skolans aktörer men även ett större 
tolkningsutrymme av lärarens uppdrag. Vidare menar författaren att de två 
utgångsmodeller som ingick i fallstudien påvisar ” att skolutvecklingsmodellerna 
bidrog till ett ökat samarbete mellan de professionella, bl. a. genom att synliggöra 
organisationen och dess gränser, ledarskap och de egna och andras yrkesroller”, 
(2011, s. 154). Oxenswärdhs resultat visar att elevernas situation är viktig när det 
kommer till fostrans- och kunskapsuppdraget men att tidsbristen för personalen 
utgör en frustration för lärarna som upplever att uppdraget blir svårare att utföra 
utifrån den aspekten. En tydlig organisations- och ledarstruktur är således viktigt för 
att förankra de krav som ställs på uppdraget och för att de anställda på en skola ska 
känna en säkerhet. Under åren har en mängd nya reformer och propositioner som 
stipuleras av staten utgjort så pass många förändringar i uppdraget att det blir 
svårigheter att implementera dessa i skolans alla nivåer, menar författaren.  
 
Dock understryker Oxenswärdh att skolpersonalen i mesta möjliga mån försöker ta 
eller tar sitt ansvar kring detta trots de diskrepanser som finns i den politiska 
dragkampen om skolorna. Enligt Oxenswärdh så visar de båda modellerna i 
undersökningen att implementeringen av uppdraget och ansvaret i styrdokumenten 
underlättas om det finns en konkret plan kring detta arbete och det är rektorerna som 
ska leda de anställda samt agera som härold och negotiator. Författaren understryker 
att rektorerna bär huvudansvaret när det gäller förmedlingen och ledningen av 
initieringen av nya politiska influenser gällande skolan och påpekar att det finns en 
risk att de ekonomiska ramarna som styr verksamheten kan ge upphov till en 
envägskommunikation om pengarna får ”styra mer än det statliga uppdraget” (2011, 
s. 157). Oxenswärdh menar vidare att samtal mellan de som är verksamma i skolan 
ökar en medvetenhet om tolkningar av uppdraget i styrdokumenten samt att samtliga 
känner sig mer delaktiga i de beslut som fattas. ”Denna uppnådda samsyn lär vara 
viktig i den komplexa och föränderliga verklighet skolpersonalen dagligen arbetar i”, 
(Oxenswärdh, 2011, s. 166).  Författaren poängterar att det inte är endast inom den 
enskilda skolan som implementeringsprocessen måste ske i samarbete utan att även 
lärarutbildningar, fortbildning för lärare och kompetensutveckling även ska 
genomsyras av hur man går tillväga för att implementeringen ska bli en naturlig del 
av lärarnas vardag. Dock bör även de så kallade huvudmännen även de få rejäl 
utbildning i hur man implementerar styrdokument på ett kreativt sätt för att öka 
professionalismen inom skolväsendet.  

2.3.2 Bäst i klassen? 
Sjöberg (2011) menar i sin avhandling att den svenska skolan får ta emot mycket 
kritik i att kunskapsresultaten är dåliga och att lärarna uppges sakna kompetens. Till 
följd av detta pågår för närvarande omfattande politiska och policymässiga 
förändringar i den svenska skolan och Sjöberg (2011) menar att detta i praktiken 
innebär stora förändringar för praktikerna som verkar i skolan. Förändringarna har 
enligt Sjöberg (2011) inneburit att den svenska skolan har gått från att vara starkt 
reglerad till att bli en av de mest avreglerade i världen. Sjöbergs avhandling är en 
diskursanalys av studier som fokuserar på hur lärare, elever och skolan i sig 
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konstrueras i olika policydokument. Genom detta, menar Sjöberg (2011) 
framkommer även en bild av hur skolans roll i samhället konstrueras och regleras. I 
sin analys av studierna valde Sjöberg (2011) att fokusera på att söka efter 
dominerande mönster. Sjöberg (2011) inledde med att ”bekanta” sig med materialet 
genom att synliggöra de formuleringar som visade på representation och styrning av 
lärare och elever och sållade bort sådant som inte var relevant för studien. I nästa fas 
av studien gick Sjöberg (2011) in på djupet på materialet och utgick från en samling 
frågor som bas för läsningen. I den tredje och sista fasen tematiserades resultatet 
efter forskningsfrågorna och ställdes gentemot den teoretiska basen. Sjöberg använde 
sig av fyra studier: ”Skolan och den ’goda’ utbildningen - för ett konkurrenskraftigt 
Europa”, ” ”Same same, but different”. En genealogisk studie av den ’goda’ läraren, 
den ’goda’ eleven och den ’goda’ skolan i svenska lärarutbildningsreformer 1940-
2008”,   
 ”‘Lärarprofessionalitet på glid’ – performativ förskjutning av statlig och lärarfacklig 
utbildningspolicy” och ”Vygotskij goes neoliberal – den ideala eleven och läraren i 
lärarutbildningens policypraktik”. 
 

Det första av tre huvudresultat Sjöberg (2011) kommit fram till med hjälp av sin 
empiri är att hon anser att den svenska utbildningspolicypraktiken befinner sig i en 
disharmoni i och med det ”ny-gamla” perspektiv Sjöberg anser komma från 
utbildningspolitiken där skolan ska bli effektiv genom att mäta och utvärdera elever 
och lärare. Diskrepansen mellan gamla och nya synsätt i de politiska styrdokumenten 
menar Sjöberg, leder till att vissa lärare anser sig bekanta med diskursen medan 
andra känner den som gammal och förlegad. Politikerna, enligt författaren, vill att de 
svenska skolorna ska bli konkurrenskraftiga på den globala marknaden och motiverar 
därför att skolorna måste bli mer kostnadseffektiva, genom att införa gamla 
värderingar.   
 
Sjöbergs (2011) andra punkt beskriver det faktum att styrningen av lärare och elever 
är både subtil och kraftig. Sjöberg (2011) menar att införandet av skolinspektionen, 
lärarlegitimationen, och en mer utpräglad provpraktik är exempel på en tydlig 
styrning medan det även finns en hel del subtila styrningsverktyg med individuella 
utvecklingsplaner och andra dokumentationspraktiker. Författaren menar att lärarna 
själva, i synnerhet de fackliga företrädarna, hyllar möjligheten till en ökad status för 
läraryrket genom till exempel lärarlegitimationen.   
 
Sjöbergs (2011) sista punkt är diskrepansen mellan synen på det kompetenta barnet 
och synen på att medfödda anlag skiljer eleverna åt.  

2.4 Sammanfattande litteraturdiskussion 

Att läraryrket är såpass komplext att inte ens lagar, läroplaner och teorier kan ge 
tillräcklig vägledning måste i praktiken innebära att uppdraget tolkas mycket olika av 
olika lärare och personer som arbetar i skolan. 
 
Lärarens uppdrag har förändrats genom tiderna och de pedagogiska teorier som 
nämns ovan har varit grunden till såväl uppdraget i sig och de styrdokument som styr 
lärarens verksamhet.  
 
Ekholm och Englund diskuterar i sina artiklar vad det innebär med en 
professionalism i läraryrket och ger båda förslag på hur professionalismen skulle 
kunna stärkas. Ekholm menar att lärarna måste bli stoltare över vad de åstadkommer 
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och luta sig emot den yrkesetik, som finns men som inte speglas i yrket idag. Englund 
skriver att didaktiskt kompetenta lärare reflekterar över innehållet i yrket och 
undervisningen och vilken mening läraren bör skapa för att uppnå professionalitet. 
 
Oxenswärdh menar att implementeringen av styrdokument i skolan måste ske på ett 
mer konkret sätt och i samtal med alla inblandade parter i skolan. Rektorerna måste 
vara de som tydligt leder detta arbete i och med att de är de pedagogiska ledarna för 
lärarna och ska hjälpa dem att tolka styrdokumenten. Hon menar även att lärarna 
måste ta ett ansvar och sätta sig in i styrdokumenten för att kunna utföra uppdraget 
på ett ändamålsenligt vis. 
 
Sjöberg utgår ifrån den kritiserade skolan och bygger en bild av hur lärarrollen 
konstrueras genom policydokument. Hon menar att det blir ett glapp mellan gamla 
och nya policys och vad pedagogisk forskning kommer fram till. 
 
Lärarens uppdrag enligt behaviorismen: 
Läraren är den som innehar kunskapen och ska förmedla den till eleverna. Dessa 
idéer syns i nuvarande styrdokument genom att kategoriseringen av olika ämnen, 
synen på att betyg mäter kunskap och att nationella proven ska stå som grund för 
betygssättning. 
 
Lärarens uppdrag enligt konstruktivismen: 
Läraren ger eleverna möjligheten att själva skapa sig kunskaper genom aktivt 
deltagande.  
 
Lärarens uppdrag enligt det sociokulturella perspektivet: 
Lärarens uppdrag utifrån detta synsätt är att stötta eleverna i deras utveckling och 
låta dem internalisera kunskapen genom kommunikation med andra och att i ett 
metaperspektiv reflektera över sin egen kunskap, även i aktuella styrdokument kan 
man läsa om detta 
 
Lärarens uppdrag enligt progressivismen: 
Lärarens uppdrag är att fostra framtidens globala samhällsmedborgare utifrån de 
krav som samhället ställer genom att vara en coach och se till att eleven får ett 
helhetsperspektiv. Detta ser man i reflekterat i de nya styrdokumenten, GY 11, som 
börjar gälla från och med 1 juli, 2011. 
 
Lärarens uppdrag enligt styrdokumenten 
Styrdokumenten har genom åren påverkats av de olika pedagogiska teorierna, nedan 
följer en modell över hur idéerna från behaviorism, konstruktivism, sociokulturellt 
perspektiv och progressivism syns i Lpf 94 och GY 11. 
 
Förklaring till tabell 1 
Tabellen nedan är vår tolkning på hur de pedagogiska teorierna speglas i 
styrdokumenten Lpf 94 och GY 11. I vänstra kolumnen anges vilket styrdokument 
som redovisas jämfört med teorierna.
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Tabell 1 en sammanställning av de pedagogiska teorierna i styrdokumenten 
 Behaviorismen Konstruktivismen Sociokulturella Progressivismen 
Lpf 
94 
 

Mäta elevers 
kunskaper i form av 
betyg 

Stärka elevers 
självförtroende och 
vilja att lära sig 

Utgå från elevens 
förutsättningar och 
behov 

Utveckla elever till 
ansvarskännande globala, 
demokratiska 
samhällsmedborgare  

 Kunskap uppdelad i 
specifika ämnen 

 Ge elever utmanande 
uppgifter (inom den 
proximala 
utvecklingszonen) 

Skapa helhetsperspektiv 
kopplat till verkligheten 

   Kommunikation och 
språk är grunden för 
att skapa balans mellan 
teori och praktik 

Ge elever möjligheten att 
prova olika arbetsformer 

    Samarbeta 
ämnesövergripande med 
kollegor för att eleverna 
ska nå kunskapsmålen 

    Befästa den svenska 
värdegrunden och allas 
lika rättigheter och låta 
elever reflektera kring 
diskrepanser 

  Ge eleven inflytande 
och ansvar över sin 
inlärning för att skapa 
meningsfullhet 

 Ge eleven inflytande och 
ansvar över sin inlärning 
för att skapa 
meningsfullhet 

    Fostra elever till ett 
demokratiskt 
förhållningssätt 

 Behaviorismen Konstruktivismen Sociokulturella Progressivismen 
GY 
11 

Nationella prov ska 
användas som 
bedömningsgrund 

 Se till och tillvarata 
elevers olika behov 

Se till och tillvarata 
elevers olika behov 

 Kunskap uppdelad i 
specifika ämnen 

  Förmedla och förankra 
demokratiska värderingar 

  Befrämja elevers 
individuella 
progression 

Befrämja elevers 
individuella 
progression 

Fostra aktiva, autonoma, 
och goda 
samhällsmedborgare 

    Skapa fundament för 
nationell och 
internationell 
kompetensförsörjning 

    Ge elever kunskaper för 
eventuella fortsatta 
studier på högre 
akademisk nivå 

    Läraren är en god 
förebild för en 
samhällsmedborgare åt 
eleven 

    Befästa den svenska 
värdegrunden och allas 
lika rättigheter och låta 
elever reflektera kring 
diskrepanser 
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Utifrån modellen ovan har vi kommit fram till aspekter som är grundläggande för 
lärarens uppdrag: 

- Läraren ska utveckla elever till autonoma, ansvarskännande och demokratiska 
medborgare i ett globalt samhälle. 

- Läraren ansvarar för elevernas kunskapsutveckling för att således skapa ett 
fundament för det globala samhällets kompetensförsörjning. 

- Läraren ska arbeta ämnesövergripande med kollegor för att eleverna ska få ett 
helhetsperspektiv och nå kunskapsmål. 

- Läraren ska ha varierade undervisningsmetoder för att stimulera elevens 
motivation och ansvarskännande för sina studier. 

- Läraren ska vara förebilden för eleverna om hur man är en god 
samhällsmedborgare genom värdegrunden och att belysa allas lika rättigheter.  

3. Metod  

3.1 Forskningsstrategi 
För att kunna besvara studiens forskningsfrågor och uppnå syftet med studien 
användes en kvalitativ ansats. Stukát (2005) menar att till skillnad från en kvantitativ 
ansats som är ute efter att generalisera och ta reda på ”säker” kunskap används en 
kvalitativ ansats för att kunna tolka och försöka förstå ett fenomen utifrån 
respondenternas utsagor. Stukát (2005) menar att kvantitativa studier visserligen 
blir breda och generella men att det är svårt att få djup i dem. De höga krav som inom 
kvantitativa studier ställer på reliabilitet, validitet och generaliserbarhet kan enligt 
Stukát (2005) hindra kreativ forskning. Området vi har valt att studera gör det svårt 
att använda en kvantitativ metod eftersom syftet var att försöka beskriva lärares syn 
på sitt uppdrag och sedan relatera det till styrdokument och pedagogiska teorier. 
Detta hade varit svårt att göra genom ett helt objektivt och exakt dokumenterande 
statistiskt tillvägagångssätt, som den kvantitativa metoden kräver.  

3.2 Datainsamlingsmetod 
Öppna intervjuer, där intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor och lägga till 
fler frågor under intervjuns gång, är enligt Stukát (2005) ett vanligt tillvägagångssätt 
vid en undersökning med kvalitativ ansats eftersom det ger ett djup till 
undersökningen. Något som, för oss, talade emot valet av intervju som 
datainsamlingsmetod var att reliabiliteten enligt Stukát (2005) kan bli osäker samt 
det faktum att antalet undersökningspersoner ofta är lågt vilket leder till låg 
generaliserbarhet. Enligt Stukát (2005) ger valet av enkät som metod möjligheten att 
få svar från en större grupp respondenter och resultatet blir därigenom mer 
generaliserbart än vid enbart intervjuer med enstaka personer som metod. Valet av 
enkäter med öppna frågor som insamlingsmetod och inte intervjuer trots att 
undersökningen har en kvalitativ ansats grundar sig i möjligheten att få svar från ett 
större antal respondenter men ändå inte utgå ifrån ett generaliserande, kvantitativt, 
perspektiv. Att använda oss av enkäter som preferensmetod var även ett praktiskt 
övervägande då det enligt Denscombe (2000) är en strategi om tiden är begränsad 
som den var för denna undersökning.  
 
Valet av enkäter som datainsamlingsmetod gjorde att vi hade en möjlighet att 
undersöka vad en större grupp respondenter hade för syn på lärarens uppdrag för att 
kunna dra säkrare slutsatser. Datainsamlingsmetoden som användes för 
undersökningen var enkäter i form av ett ostrukturerat frågeformulär (bilaga 1) 
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bestående av öppna frågor gällande respondenternas pedagogiska grundsyn, synen 
på sitt uppdrag som lärare, elevens delaktighet i sitt lärande samt frågor kopplade till 
innehåll i aktuella styrdokument och den nya skollagen, GY11. Frågorna formulerades 
med syfte att få en uppfattning om vilken pedagogisk grundsyn respondenterna har, 
vilken syn på uppdraget de har och var den uppfattningen kommer ifrån; är det 
pedagogiska teorier, styrdokument eller något annat? Vi lade vid utformningen av 
frågeformuläret stor vikt vid att frågorna skulle vara så öppna som möjligt och ville, i 
största möjliga mån, undvika att få korta svar, detta för att få så mycket material som 
möjligt för att kunna göra en tillförlitlig analys. 
 
För att minska bortfall, (obesvarade enkäter) som enligt Stukát (2005) är en risk med 
enkäter som insamlingsmetod, lämnades enkäterna ut personligen till 
respondenterna på plats på de aktuella skolorna. Enkäterna besvarades utan någon 
förberedelse för respondenterna förutom att ett missivbrev (bilaga 2) delades ut 
tillsammans med enkäten. Undersökningen genomfördes på de aktuella skolorna 
under dagtid men under respondenternas raster, det fanns gott om tid för 
respondenterna att besvara enkäterna och ingen tidsgräns sattes heller från 
undersökarnas sida. Vi var tillgängliga under tiden enkäterna besvarades och kunde 
besvara eventuella frågor kring undersökningen och frågeformuläret. Vi var dock 
noga med att inte sitta för nära respondenterna under tiden de besvarade frågorna 
och såg även till att inlämnandet av enkäten skedde utan att vi såg svaren, för att 
hålla se till att respondenternas anonymitet upprätthölls.  

3.3 Urval  
Sammanlagt 22 yrkesverksamma gymnasielärare från två olika skolor fick besvara 
enkäten, 11 respondenter från vardera skola. Skolornas namn nämns inte i vare sig 
undersökningen, enkäten eller resultatet. En friskola och en kommunal skola i en 
kommun i Sverige ingick i urvalet för att detta skulle bli så brett som möjligt, dock 
gjordes ingen jämförelse mellan de två skolorna, då det inte ansågs rymmas inom 
syftet för studien på grund av dess ringa omfattning. 
 
Respondenterna valdes ut slumpmässigt och de upplystes om att det var frivilligt att 
delta i studien och att de skulle vara anonyma i redovisningen av resultatet. 
Anledningen till det slumpmässiga urvalet var att vi ville få ett så brett urval som 
möjligt och att det inte skulle göras några jämförelser mellan synen på uppdraget 
mellan män/kvinnor, yngre/äldre, lång/kort erfarenhet av yrket och så vidare, detta 
för att få en så representativ bild som möjligt av hur verksamma gymnasielärare ser 
på sitt uppdrag.  
  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Stukát (2005) beskriver att reliabiliteten i en undersökning baseras på hur bra 
mätinstrumentet är på att faktiskt mäta, det vill säga hur skarpt eller trubbigt 
instrumentet är. Valet av enkät som datainsamlingsmetod tar bort möjligheten att 
ställa följdfrågor till respondenten, vilket Stukát (2005) nämner som en fördel med 
intervju som insamlingsmetod, men det ger däremot möjlighet för respondenten att 
svara på frågorna i lugn och ro, utan att råka ut för ”intervjuareffekten” vilket Stukát 
(2005) menar är när intervjuaren genom ordval, tonfall eller ansiktsuttryck påverkar 
respondenten, medvetet eller omedvetet. Detta talar för valet av insamlingsmetod till 
denna undersökning ökar reliabiliteten då respondenterna inte blev influerade av oss 
på något sätt under enkätundersökningen. 
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I jämförelse med en kvantitativ studie är en kvalitativ studie dock mer subjektiv då 
målet är att tolka resultatet snarare än att räkna ihop och påvisa ”svar” statistiskt 
enligt Stukát (2005), därför finns alltid en risk att en annan undersökare skulle 
kunna dra andra slutsatser av samma material. Dock har vi, självklart, varit noga med 
att förankra analysen av materialet i litteratur, vilket även det ger god reliabilitet. 
 
Enligt Stukát (2005) är en undersöknings validitet baserad på om man i 
undersökningen mäter det som man avser att mäta. Stukát (2005) menar att god 
reliabilitet är en förutsättning för god validitet. Vi har varit noga med att utforma 
enkätfrågor som stämmer överens med forskningsfrågorna och litteraturen som 
ligger till grund för undersökningen för att täcka in ett tillräckligt stort område med 
undersökningen. Det är dock, enligt Stukát (2005), viktigt att beakta att så länge vi 
har med människor att göra finns risken att de inte ger ärliga svar, något vi måste ha 
med i beräkningen av hur bra validitet undersökningen har. Vi anser dock att 
validiteten för undersökningen är god eftersom stor vikt lades vid att inte lägga in 
värderingar i frågeformuleringarna som kunde påverka respondenternas svar. 
 
Den här studien utger sig endast för att undersöka hur ett antal yrkesverksamma 
gymnasielärare ser på sitt uppdrag, det vill säga, resultatet kan inte generaliseras till 
att gälla hur alla lärare ser på sitt uppdrag, eller ens hur alla gymnasielärare på de 
aktuella skolorna ser på sitt uppdrag, men undersökningen kan spegla hur dessa 
gymnasielärare ser på sitt uppdrag jämfört med hur styrdokument och pedagogiska 
teorier ser på lärarens uppdrag. Resultatet är alltså inte generaliserbart men har 
enligt oss god validitet, vi har alltså undersökt det som var syftet med 
undersökningen (Stukát, 2005). 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Den här studien utger sig endast för att undersöka hur ett antal yrkesverksamma 
gymnasielärare ser på sitt uppdrag, det vill säga, resultatet kan inte generaliseras till 
att gälla hur alla lärare ser på sitt uppdrag, eller ens hur alla gymnasielärare på de 
aktuella skolorna ser på sitt uppdrag, men undersökningen kan spegla hur dessa 
gymnasielärare ser på sitt uppdrag jämfört med hur styrdokument och pedagogiska 
teorier ser på lärarens uppdrag. Resultatet är alltså inte generaliserbart men har 
enligt oss god validitet, vi har alltså undersökt det som var syftet med 
undersökningen (Stukát, 2005). 
 
Valet av enkät som datainsamlingsmetod tar bort möjligheten att ställa följdfrågor till 
respondenten, vilket Stukát (2005) nämner som en fördel med intervju som 
insamlingsmetod, men det ger däremot möjlighet för respondenten att svara på 
frågorna i lugn och ro, utan att råka ut för ”intervjuareffekten” vilket Stukát (2005) 
menar är när intervjuaren genom ordval, tonfall eller ansiktsuttryck påverkar 
respondenten, medvetet eller omedvetet. Detta talar för valet av insamlingsmetod och 
ökar reliabiliteten med undersökningen. 
 
I jämförelse med en kvantitativ studie är en kvalitativ studie mer subjektiv då målet 
är att tolka resultatet snarare än att räkna ihop och påvisa ”svar” statistiskt enligt 
Stukát (2005), därför finns alltid en risk att en annan undersökare skulle kunna dra 
andra slutsatser av samma material. Dock har vi, självklart, varit noga med att 
förankra analysen av materialet i litteratur, vilket även det ger god reliabilitet. 
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3.6 Etiska ställningstaganden 
Enligt Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer finns fyra uppställda 
huvudkrav att ta hänsyn till när humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning bedriv; 
Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Dessa krav har vi tagit hänsyn till enligt nedan: 
 
- Informationskravet uppfylldes genom att ett missivbrev lämnades ut till 
respondenterna, där studiens syfte förklarades och kontaktuppgifter till oss som 
utförde undersökningen, samt kontaktuppgifter till den handledare vi har blivit 
tilldelade genom högskolan fanns att tillgå.  
- Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att respondenterna upplystes om att 
deras medverkan i enkäten var anonymt, det vill säga att deras identitet inte kunde 
spåras och sättas i sammanhang med enkäten. Inte heller skolornas namn nämns i 
undersökningens resultat.  
- Samtyckeskravet uppfylldes genom respondenternas frivilliga deltagande när de 
fyllde i enkäten efter att informationen gällande undersökningens syfte delgivits. 
Respondenterna blev även informerade om att enkäterna kunde komma att sparas 
för att kunna användas för eventuell vidare forskning. 
- Nyttjandekravet uppfylldes genom att informationen från enkäterna enkom 
använts i forskningssyfte och respondenterna informerades om detta. 

4. Resultat 

4.1. Resultatpresentation 
Nedan redovisas resultatet av respondenternas svar på enkäten. Det vi har som grund 
för indelningen av enkätsvaren är de grundläggande aspekterna på lärarens uppdrag 
som vi fick fram då vi gjorde vår modell i litteraturdiskussionen. (Se tabell 1, samt 
förklaring sid. 20). 
 
Läraren ska utveckla elever till autonoma, ansvarskännande och 
demokratiska medborgare i ett globalt samhälle.  
Sex respondenter svarar att det är lärarens uppdrag att förbereda eleverna för 
framtiden och skapa goda samhällsmedborgare. Två respondenter svarar att lärarens 
uppdrag handlar om att ansvara för elevens individuella utveckling och lära eleverna 
social kompetens, problemlösning och ansvarstagande. En svarar att det viktigaste är 
att: ”stimulera eleverna till nyfikenhet om samhället. Få dem att bli engagerade, 
proaktiva, problemlösande samhällsmedborgare.” En respondent menar att det 
viktigaste i lärarens uppdrag är ”att elever når mål, utvecklar sin sociala kompetens 
och tro på sig själv och sin förmåga.” Två respondenter svarar att det viktigaste i 
lärarens uppdrag är att hjälpa eleverna att hitta verktyg för sin utveckling, både 
kunskapsutveckling och personlig utveckling. 
 
På frågan om respondenterna reflekterar kring hållbar utveckling i sin undervisning 
har tre av respondenterna valt att inte svara på frågan och en svarade att det inte 
speglas alls i ämnet, en vet inte och en svarar att den inte har börjat fundera på 
hållbar utveckling än. Elva respondenter använder sig av hållbar utveckling i sina 
ämnen men i olika grad som t.ex. att källsortera i klassrummet, om det ingår i 
kursplanen och en respondent säger: ”Jag har IT-ämnen och jag kan nämna då och 
då vad som händer med all elektronik som vi jobbar med. Jag lägger tyvärr inte 
större vikt vid det”. Fem av respondenterna ger tips på hur man kan tänka på hållbar 
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utveckling så som att inte lämna ut papperskopior. 
 
Läraren ska ansvara för elevernas kunskapsutveckling för att således 
skapa ett fundament för det globala samhällets kompetensförsörjning. 
En respondent nämner explicit att dennes uppdrag är ”att undervisa, inte att vara  
extraförälder” och en annan nämner att det viktigaste är att ”få så många elever som 
möjligt att hänga med i kursen”. En av respondenterna förklarar att det är lärarens 
uppdrag att träna de akademiska kunskaperna.  En respondent menar att det är att få 
så många som möjligt godkända och behöriga till högskolan men känner sig inte 
kompetent nog att förbereda dem för yrkeslivet. Tre respondenter svarar när det 
gäller vilket som är lärarens viktigaste uppdrag att det är undervisning och att 
förmedla kunskap medan en annan förklarar att det är viktigast att följa 
styrdokumenten och vad skolledningen vill. 
 
Åtta respondenter svarar att lärarens uppdrag är att utveckla elevernas förmågor 
efter deras förutsättningar och att ge eleverna verktyg för att inhämta kunskap, att 
stötta dem i sin utveckling. Läraren är ansvarig för att skapa ett klassrumsklimat där 
eleven kan utvecklas individuellt och med hjälp av andra. En respondent skriver att 
lärarens uppdrag är att: ”skapa motivation och ett ”lärande” klimat. Behålla 
elevernas nyfikenhet och lust att lära sig något nytt. Jobbar mycket med förståelse 
och inte så mycket med faktainlärning” En respondent nämner att det är viktigt att 
eleverna är redo för yrkeslivet. 
 
Två respondenter menar att ämneskompetensen är det viktigaste i uppdraget som 
lärare. 16 respondenter menar att ämneskompetensen är viktig eller mycket viktig i 
uppdraget som lärare, dock påpekar tre av respondenterna att det är viktigt att 
eleverna förstår att en lärare inte har alla svar, en respondent menar att: ” även om 
eleverna med datorns hjälp kan hitta alla fakta behöver de någon som kan hjälpa 
dem med analysen. Då behövs ämneskompetensen”. En lärare förklarar att 
ämneskunskapen gör att läraren kan vara flexibel, och en annan menar att ”en hel del 
respekt vinns med ämneskompetens!”. Tre respondenter svarar att ämneskunskapen 
och personliga egenskaper eller pedagogisk kompetens är lika viktigt. En respondent 
menar att ämneskunskaper blir mindre och mindre viktiga för lärare att besitta i och 
med att synen på kunskap förändras, dock understryker denne att ämneskunskaper 
är viktiga.  
 
En respondent svarar på frågan om sin pedagogiska grundsyn: ”jag tror att alla 
människor vill utvecklas och lära sig nya färdigheter och kunskaper. Mitt uppdrag 
är att ge bästa möjliga förutsättningar för detta”.  En svarar ”att kunskap ger makt” 
och en annan svarar liknande, att det är viktigt att eleverna har ”rätt kompetens när 
de kommer ut”.  
 
Läraren ska arbeta ämnesövergripande med kollegor för att eleverna ska 
få ett helhetsperspektiv och nå kunskapsmål. 
En respondent svarar på vad lärarens uppdrag består av med: ”Hur fungerar det i 
själva verket? Läraren är... förälder, sjuksköterska, psykolog, administratör.” och 
en annan svarar liknande ”Kunskapsförmedlare, administratör, kurator, polis, 
rolighetsminister, extraförälder.”. En tredje sammanfattar det som ”ett 
sammelsurium alt. uppdrag där undervisningen ligger i bakgrunden.” 
 
När det gäller entreprenöriellt lärande svarar två respondenter att det handlar om att 
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skapa helheter och väcka handlingskraft, nyfikenhet och kreativitet. 18 respondenter 
menar att de använder entreprenörskap i undervisningen genom bland annat Ungt 
företagande och att ge eleverna problembaserade uppgifter/projekt som skapar 
nyfikenhet och initiativförmåga. Vidare skriver respondenterna att man ska ha höga 
förväntningar på eleverna och en respondent förklarar att denne arbetar med: 
”entreprenöriella egenskaper/styrkor hos eleverna. Ta in verkligheten i 
undervisningen. Skarpa projekt mot externa kunder”. En respondent förklarar: ”När 
de vågar och vill och kan då har jag sått ett frö”. En respondent undrar ”vad är 
entreprenörskap egentligen?”, en annan svarar att denne kan utveckla arbetssättet 
och två respondenter använder sig inte av detta i undervisningen alls.  
 
Tre av respondenterna ser det som en nödvändighet att arbeta ämnesövergripande 
för att eleverna ska se helheten i de arbeten som de gör och menar att det är centralt 
för inlärningen. Tretton av respondenterna menar att det bara är positivt eller mycket 
positivt med ämnesövergripande arbete då det: ”stimulerar såväl förståelse som 
kreativitet” och många av dessa menar att de redan idag arbetar ämnesövergripande. 
Dock understryker respondenterna att det måste finnas tydliga mål och att de: ” har 
tid att prata ihop sig både före, under och efter”. En respondent förklarar: ”Mycket 
värdefullt för elever att se helheter men det kräver bra betygsmatriser och lärare 
som vill!”. En respondent har aldrig arbetat ämnesövergripande men skulle vilja göra 
det. Fem av respondenterna tycker att det är ok med ämnesövergripande arbeten, 
men inte nödvändigt. Dock bör arbetet ske i begränsad omfattning med motiveringen 
att det ofta finns för lite tid och att det administrativa arbetet blir för omfattande.  
 
Läraren ska ha varierade undervisningsmetoder för att stimulera elevens 
motivation och ansvarskännande för sina studier. 
Två av respondenter förklarar, i och med sin pedagogiska grundsyn, att det är viktigt 
att eleven är aktiv i lärandet, en av dessa nämner även Piaget som en del av den 
pedagogiska grundsynen. En respondent förklarar sin pedagogiska grundsyn med: 
”att alla elever har drivkrafter och en vilja att utveckla sig. I mitt arbetssätt 
försöker jag väcka lusten att läsa sig och få eleverna att våga vara kreativa”. En 
respondent förklarar att det är viktigt med ämneskunskaper men att det även är 
viktigt att stärka eleverna som individer. Sex respondenter svarar att de har en 
grundsyn som baserar sig på att alla elever kan och vill lära sig och kan ta ansvar för 
sitt lärande. Sju av respondenterna svarar att det är viktigt att visa eleverna hur de 
själva kan hitta svaren och hitta sätt att nå eleven där den är i sin utveckling. Dessa 
respondenter förklarar även att de anser att dialog och kommunikation är viktiga 
inslag i undervisningen och en nämner att dessa ska utgå från elevens erfarenheter 
och funderingar. Två av respondenterna lägger till att det viktigaste är att möta 
eleven där den är, inte att inneha ämneskunskaper. 
 
Tre respondenter svarar att lärarens uppdrag är att coacha eller leda eleverna i sin 
kunskapsutveckling och att inspirera dem till ett livslångt lärande. Åtta respondenter 
svarar att det viktigaste är att få eleverna att utvecklas, genom att möta dem där de är 
och stärka dess förmågor och kompetenser och att uppmuntra dem till ett livslångt 
lärande. 
 
En respondent säger som svar på en fråga om elevens delaktighet i 
inlärningsprocessen att ”eleverna bör i så stor utsträckning som möjligt ha full 
kontroll över sin inlärningsprocess. Dock måste lärare rent praktiskt styra 
innehållet i viss grad p.g.a. mål och tidsbegränsning”. Samtliga respondenter anser 
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att det är viktigt eller mycket viktigt att eleverna är delaktiga i sin 
kunskapsutveckling. De har olika aspekter på det så som att det är viktigt för 
elevernas motivation, att de måste vara delaktiga för att lära sig, alla har inte samma 
inlärningsmönster och måste hitta sin egen metod, att få eleverna att reflektera över 
var de är i sin inlärning. 
 
Nio respondenter tycker att det är bra att eleverna är med och bestämmer över 
innehållet i undervisningen så länge som man håller sig inom de ramar som finns för 
styrdokumenten och uppnår målen för kursen. Sex av respondenterna tycker att det 
är självklart, positivt och en motiverande faktor för eleverna att de är med och 
påverkar undervisningen, bland annat genom att de blir mer peppade att lära sig och 
att alla har olika förutsättningar för inlärning. En av de 22 respondenterna som har 
svarat på frågan skriver att: ”Hur kan vi förvänta oss deras uppmärksamhet om inte 
de har möjlighet att påverka?”. Sju respondenter tycker att det är okej att eleverna 
har inflytande men att det är svårt. De motiverar sitt tyckande med att eleverna inte 
har kunskap om ämnet, att det är enklare om de är studiemotiverade eller att det bara 
är vissa delar de ska få bestämma om. 

 
Läraren ska vara förebilden för eleverna om hur man är en god 
samhällsmedborgare genom värdegrunden och att belysa allas lika 
rättigheter.  
Två respondenter förklarar sin pedagogiska grundsyn med att relationen med 
eleverna bygger på ömsesidig respekt och förtroende och en annan förklarar att 
denne ser sig själv som en coach och utgår från elevernas idéer, tankar och önskemål, 
dock inom ramarna lärarna satt utformat. En respondent svarar att dennes 
pedagogiska grundsyn är en: ”humanistisk människosyn som bygger på demokrati, 
självständighet, självbestämmande, ansvar individualisering”. 
 
En respondent menar att det viktigaste i lärarens uppdrag är att skapa relationer med 
eleverna och en annan att det är viktigast att kunna se saker från elevernas 
perspektiv. Två respondenter svarar att det viktigaste är att se alla elever och en 
respondent svarar att det viktigaste är att skapa ett bra klassrumsklimat och en 
annan att det viktigaste är att vara en god förebild. Fyra lärare anser att den sociala 
kompetensen är det viktigaste i lärarens uppdrag, en lärare svarar: ”Kan man vara 
lärare utan?”, medan en annan förklarar att ”en bra relation till elever är själva 
grundbulten till det sociala samspel som konstruktivt lärande bygger på!” 17 
respondenter menar att det är viktigt eller mycket viktigt med social kompetens och 
att det är en förutsättning för läraryrket. Ett flertal menar att samspelet mellan lärare 
och elev är väldigt viktigt för utvecklingen. En respondent svarar att synen på 
lärarens uppdrag grundar sig på en positiv grundsyn på människan och en annan att 
det handlar om att ”behandla andra så som du själv vill bli behandlad”. Endast en 
respondent menar att den sociala kompetensen är ”prio 2” inom läraruppdraget. 
 
Nio av respondenterna tar enligt enkätsvaren upp etik och moral i sin undervisning 
men inte alltid och då oftast i samband med ett specifikt moment eller diskussion, 
eller om ett behov att ta upp ämnet uppstår. En av dessa nio respondenter förklarar 
att: ”det händer lite nu och då. Om t.ex. prat om rasism, alkohol uppstår är det 
viktigt att inte blunda för det utan lyfta frågan i klassrummet”. Vissa respondenter 
menar att de tar upp etik och moral i ett av ämnena de undervisar i men inte i alla. 
Två av respondenterna tar upp etik och moral då det ingår i kursmålen och i 
informella samtal enskilt och i grupp, samt vid behov. Sju av respondenterna gör det 
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hela tiden i sin undervisning eller i sina möten med eleverna. De tycker att det är 
viktigt att påverka attityder, reflektera över vad som är rätt/fel och för att ge eleverna 
bra förutsättningar. Fyra av respondenterna svarar nej på frågan om de tar upp etik 
och moral i sin undervisning, en av dem motiverar detta med att säga: ” Undervisar 
bara i matematik och tillfällena blir inte så många”. 
 
 
Vad grundar lärarna sin syn på lärarens uppdrag på? 
Respondenterna fick beskriva sin pedagogiska grundsyn i enlighet med uppdraget, 
varpå 20 respondenter kunde ge ett konkret svar, redovisat ovan, dock fanns det 
diskrepanser. En respondent svarar att denne inte har någon aning om vilken 
pedagogisk grundsyn denne har och en annan att personen inte har fått det klart för 
sig än. 
 
På frågan vad respondenterna själva grundar sin syn på lärarens uppdrag svarar elva 
respondenter att de grundar sin syn på lärarens uppdrag på erfarenhet, alltså att de 
själva sitter inne med kunskapen om vad lärarens uppdrag är utifrån egna 
erfarenheter till exempel från sin egen skoltid men även utbildning. Fem 
respondenter svarar utbildning i någon form, fortbildning eller lärarutbildning. Tre 
respondenter svarar att de grundar sin syn på forskning och pedagogiska förebilder. 
Endast fem respondenter svarar styrdokument, (skollagen, läroplaner och så vidare).  
 
På frågan om hur respondenterna tror att uppdraget kommer att förändras i och med 
GY 11 svarar tre respondenter att de inte vet hur uppdraget kommer att förändras, en 
säger att ”jag ska göra vad jag kan för att fortsätta stärka elevernas tro på sig 
själva” och två menar att det kommer att bli mer traditionell katederundervisning. 
Sju av respondenterna tror inte att uppdraget kommer att förändras. ”Något mindre 
frihet i kurser men fortfarande handlingsfrihet” De övriga respondenterna (tio 
stycken) tror att uppdraget kommer att förändras till att bli mer uppstyrt och att man 
kommer att behöva bredare kunskap, att det kommer att läggas fokus på 
initiativförmåga, tydligare ledarskap samt att man arbetar mer ämnesövergripande. 
En förklarar: ”Mer som en coach och mindre som en traditionell lärare. Vara en 
vuxen förebild ibland måna unga människor”. 

4.2 Resultatanalys 
Skollagen och förordningar styr lärarens uppdrag och tendenserna vi kan se utifrån 
de svar respondenterna har gett i sina enkäter är att de flesta har dessa dokument i 
bakhuvudet när de pratar om sitt uppdrag. Det finns även märkbara ansatser till att 
lärarna även har pedagogiska teorier som grund för sitt uppdrag. Dock är det inte alla 
som uttalat är medvetna om detta utan både styrdokument och teorier finns sublimt i 
deras svar. I detta avsnitt har vi använt oss av de fem utgångspunkterna i 
resultatpresentationen för att sammanställa och analysera respondenternas svar 
jämfört med vår forskningsfråga.  

4.2.1 Hur speglas pedagogiska teorier och styrdokument i yrkesverksamma 
gymnasielärares syn på sitt uppdrag? 
 

Läraren som coach 
Komplexiteten som finns i lärarens uppdrag ligger i att det grundar sig på en mängd 
olika roller och uppgifter som styrs av dels styrdokument, samhällets förväntningar 
och uppfattningar och framförallt är det lärarnas egna åsikter om vad som är viktigt 
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och mindre viktigt i yrkesutövningen (se Oxenswärdh, 2011 och Sjöberg, 2011). 
Hargreaves (2004), som hör till den progressivistiska grundsynen, menar att respekt 
och ömsesidigt förtroende mellan elever och lärare är viktigt. Merparten av 
respondenterna i denna undersökning menar att det viktigaste i lärarens uppdrag 
ligger i att vara en coach åt eleverna för att på så sätt ge dem kunnande och 
erfarenheter för det kommande arbetslivet i ett globaliserat samhälle.  
 
Man kan således se en förskjutning i lärarens uppdrag från att endast vara den som 
undervisar till att vara den som inspirerar och vägleder.  Uppdraget enligt 
progressivismen går ut på att vara en coach åt eleverna och skapa helheter och 
använda sig av entreprenöriellt lärande för att stimulera handlingskraft, nyfikenhet 
och kreativitet. Även propositionen för lärarutbildningen (1999/2000:135) beskriver 
att uppdraget är mer inriktat på att vara coach-likt då läraren måste ha både djup och 
bredd i sin utbildning samt att denne ska ge eleverna en värdegrund. Linde (2005) 
beskriver att på 50-talet ändrades lärarutbildningen i enlighet med MAKIS-
principerna. Detta visar att det redan då påbörjades en förskjutning från läraren vid 
katedern till att eleven skulle ha en mer aktiv roll i klassrummet. Antagligen är 
trenden till att vara mer coach än lärare ett resultat av den lärarutbildning som har 
funnits sen 2001 och respondenterna har anammat tankesättet, även om det 
fortfarande finns de lärare som anser att uppdraget endast består i att undervisa.  
 
Det syns i respondenternas svar även en bild av att det är viktigt att eleverna tar 
ansvar för sitt eget lärande och att det är viktigt att de är aktiva i inlärningsprocessen, 
dessa tankar kan härledas till den konstruktivistiska synen på lärarens uppdrag. 
Inom konstruktivismen (Säljö, 2000) menar man även att läraren inte behöver sitta 
inne med all fakta, utan lärarens uppdrag är att ge eleven verktyg för att kunna hjälpa 
eleven analysera fakta. Metodiken, i uppdraget som coach, ställs på sin spets då 
respondenterna anser att flexibilitet och motivation är det som leder till att eleverna 
själva utvecklar ett metakognitivt tänkande kring sin utveckling. Ekholm (2004) 
förklarar att en lärare ska ha kunskaper om inlärningsprocesser, kunskap om 
metodik och didaktik och en förmåga att ge eleverna verktyg för att kunna samverka 
med andra. Sättet en lärare undervisar på ska enligt respondenterna vara varierat, väl 
anknutet till verkligheten och till elevernas egna erfarenheter för att de ska finna den 
inre motivationen. Samt att man enligt respondenterna ska möta eleven där den är i 
sin kunskapsutveckling.  
 
Respondenternas svar tyder mycket på att de, medvetet eller omedvetet, till viss del 
arbetar enligt en progressivistisk syn på lärarens uppdrag när de förklarar att 
lärarens uppdrag är att vara en coach som stöttar eleven i dess utveckling. I dagens 
styrdokument (SFS 1985:1100, 1992:394 samt Lpf 94) och den nya skollagen GY 11 
ges också en bild av lärarens uppdrag där det fokuseras på förståelse och förtrogenhet 
som går i linje med ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005) snarare än att läraren 
ska ”dela ut” kunskap i färdigpackade portioner till eleverna, vilket härstammar från 
en behavioristisk syn på kunskap (Säljö, 2000). Respondenterna ser här värdet i att 
arbeta ämnesövergripande för att eleverna ska lära sig att se de olika ämnena som en 
helhet och inte som separata kunskapsförpackningar som inte kan knytas an till 
varandra. Antagligen kommer det ämnesövergripande arbetet i skolan bli en mer 
central del av lärarens uppdrag och då även samarbetet med andra kollegor (och 
eleverna) då det i GY11 framhålls att entreprenöriellt lärande och hållbar utveckling 
är viktigt för det globala samhället och dess medborgare. 
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Tanken om att skolan ska behandla en helhet snarare än kunskap uppdelad i små 
bitar kommer ursprungligen från Dewey och progressivismen (Säljö, 2005) och 
vidareutvecklats av Hargreaves (2004), detta är den bild som även träder fram i 
respondenternas svar, då många ställer sig positiva till att arbeta ämnesövergripande 
och menar att de gör det i sin undervisning. Respondenterna har en relativt klar bild 
av vad entreprenöriellt lärande innebär, dock är några respondenter osäkra på hur 
det kan implementeras (se Oxenswärdh, 2011) i deras undervisning och vad det 
egentligen är, trots att det i GY 11 förutsätts att läraren ska bedriva den här typen av 
undervisning. I både Lpf 94 och GY 11 ställs krav på att lärare ska samarbeta med 
varandra och samhället för att eleverna ska ges möjlighet att få ett helhetsperspektiv 
av undervisningen, så egentligen borde ju en positiv inställning till 
ämnesövergripande arbete vara självklart när lärarna beskriver sitt uppdrag. Dock är 
det ett antal respondenter som menar att det inte är nödvändigt att arbeta 
ämnesövergripande, vilket betyder att de inte är beredda att följa aktuella 
styrdokument (SFS 1985:1100, 1992:394 samt Lpf 94). 
 
Från och med Lpf 94 beskrivs i läroplanen att det ligger i lärarens uppdrag att arbeta 
med värdegrund och miljöfrågor, vilket återspeglas till viss del i respondenternas svar 
och den pedagogiska teori dessa idéer kan härledas till är Hargreaves (2004) och 
progressivismen. Även här finns dock mer att önska för att leva upp till 
styrdokumentens (SFS 1985:1100, 1992:394 samt Lpf 94) syn på uppdraget eftersom 
det enbart är en del av respondenterna som anser att det är en del av deras uppdrag 
att arbeta med etik, moral och hålbar utveckling. 
 
Lärarens sociala kompetens 
Den sociala kompetensen anger respondenterna som en viktig eller mycket viktig del 
i lärarens uppdrag och menar att man kan inte vara en bra lärare utan det. Det blir 
således angeläget för läraren att besitta denna kompetens inte bara i mötet med 
eleverna utan även när de samarbetar med kollegor och har möten med föräldrar. 
Men vad innebär det att ha social kompetens i just lärarens uppdrag? I 
respondenternas svar på enkäten kan man utkristallisera att bland annat 
kommunikation, respekt och ömsesidigt förtroende för elever och kollegor och sociala 
samspel parterna emellan är viktiga komponenter för den sociala kompetensen i 
uppdraget. Dessa begrepp är vida i sin betydelse men samtidigt mycket talande för 
just läraryrkets sociala kompetens.  
 
Respondenterna är (förutom en respondent) tydliga med att lyfta den sociala 
kompetensen som en viktig del i lärarens uppdrag, denna aspekt av lärarens uppdrag 
är inte lika självklart kopplad till styrdokument och pedagogiska teorier som andra 
delar i svarsmaterialet. Enligt ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005) är 
kommunikationen mellan lärare och elev, eleverna emellan och inom eleven själv 
centralt för att inlärning ska möjliggöras. Det krävs ett bra samspel i klassrummet för 
att eleverna ska vara mottagliga för kunskapsutveckling, vilket respondenterna även 
framhåller som lärarens uppdrag att skapa. En annan aspekt i den sociala 
kompetensen är respekt och ömsesidigt förtroende mellan de olika aktörerna i 
skolans värld (Lpf 94) och respondenterna menar att det är viktigt att utgå ifrån 
elevernas erfarenheter och funderingar. Att lyssna på vad en annan människa 
förmedlar inger både förtroende och respekt och det är en konst i sig att vara lyhörd. 
Genom att skapa arbetsuppgifter som eleverna har fått vara med och påverka i dialog 
med läraren sker detta med automatik då eleverna inte känner att undervisningen 
endast är styrd av läraren. 
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Begreppet kommunikation framhävs även som grunden för att skapa balans mellan 
teori och praktik i Lpf 94. Både från ett sociokulturellt perspektiv och från 
progressivismen kommer tanken att läraren måste utgå från elevens erfarenheter och 
behov i undervisningen, vilket syns i både Lpf 94, GY 11 och respondenternas syn på 
lärarens uppdrag. Kommunikationen i uppdraget består i att förmedla kunskap, att 
vara lyhörd för elevernas önskemål men även att problematisera och få eleverna att 
reflektera över vad som sägs och hur de ska ta ställning till vad som uttrycks av 
läraren (SFS 1985:1100, 1992:394 samt Lpf 94). Enligt respondenterna är det viktigt 
att behålla elevernas nyfikenhet och det ställer höga krav på kommunikationen i 
klassrummet och läraren måste nästan inta en skådespelarroll där både allvar och lek 
speglas i vad läraren säger och gör. Englund (2004) hävdar att det är ett måste att 
problematisera innehållet i undervisningen för att eleverna ska tillgodogöra sig 
kunskap. Autonomin i lärarens yrke är stor enligt Ekholm (2004) och menar att 
eleverna och läraren måste samspela för att den dagliga verksamheten ska fungera 
optimalt. Det samma gäller samspelet och kommunikationen mellan läraren och dess 
kollegor (se Oxenswärdh, 2011).  
 
Lärarens ämneskunskaper 
När det kommer till lärarens ämneskunskap anser merparten av respondenterna att 
det är en viktig eller mycket viktig del i uppdraget men understryker att eleverna 
måste förstå att läraren inte sitter inne med all kunskap. Detta betyder att vetandet 
om det egna ämnet fortfarande har en stor innebörd i det som är uppdraget. Dock 
visar trenden att det även här har skett en förskjutning av prioriteringen av 
ämneskunskapen som förr var det viktigaste i uppdraget (se även Linde, 2005) till att 
bli en inkluderad del.  
 
Läraren är i dagens skola inte en allvetande undervisare utan, som nämnts tidigare, 
snarare en coach som ska hjälpa eleven att utvecklas, de flesta av respondenterna har 
den synen på kunskap och utveckling som beskrivs i Lpf 94 och GY 11, även om det 
fortfarande finns lärare i dagens skola som har en syn på uppdraget som inte 
stämmer överens med dagens styrdokument (SFS 1985:1100, 1992:394 samt Lpf 94) 
när nästa läroplan, GY11 introduceras. Englund (2004) framhåller att dagens lärare 
måste vara skickliga på att problematisera och reflektera kring innehållet i 
kursplanerna, en förutsättning för detta måste ju vara att de är väl förtrogna med det. 
Även propositionen för lärarutbildningen (1999/2000:135) menar att skolan i dagens 
globala samhälle inte är den enda lärandemiljön som finns för barn och ungdomar 
och understryker att detta ställer ett förändrat krav på läraren och dess uppdrag. 
Respondenterna är medvetna om detta och säger att eleverna kan hitta vilken fakta 
som helst med hjälp av en dator och nu mer ligger det mer i uppdraget att hjälpa 
eleverna att sålla bland all den tillgängliga information som finns. Läraren ska inte 
längre stå och ge färdigförpackade portioner av kunskap i sitt ämne till eleverna 
genom katederundervisning utan behöver ge eleverna ett större sammanhang till 
informationen som är väl knutet till det verkliga livet och det globala samhället (GY 
11).  
 
Enligt ett behavioristiskt (Säljö, 2000) finns en viss mängd kunskap som ska 
inhämtas och lärarens uppdrag är därav att bryta ner kunskap i mindre bitar och se 
till att eleverna tar del av dem och tillgodogör sig kunskapen, respondenterna som 
svarat att deras uppdrag enbart är att undervisa och få så många som möjligt 
behöriga till fortsatta studier på högre akademisk nivå tillhör ett behavioristiskt sett 
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att se på lärarens uppdrag, trots att styrdokumentens syn på lärarens uppdrag ser 
annorlunda ut. Synen på att läraren har ansvar för att portionera ut kunskap i sitt 
specifika ämne i lagom stora bitar till eleverna krockar med idéer om 
ämnesövergripande arbete som kommer både från styrdokument (SFS 1985:1100, 
1992:394 samt Lpf 94) och en progressivistisk (Hargreaves, 2004, Säljö, 2005) syn på 
lärarens uppdrag. Detta sätt att se på lärarens uppdrag visar även att kunskapen då 
bara är ett verktyg för högskolan, inte något eleven själv kan dra nytta av. 
 
Lärarens uppdrag kan inte längre delas in enbart i olika ämnen där det räcker att ha 
djupa kunskaper i ”sitt” ämne (Proposition 1999/2000:135), utöver det består 
lärarens uppdrag enligt styrdokumenten (SFS 1985:1100, 1992:394 samt Lpf 94) i att 
behandla värdegrunden i sin undervisning, oavsett ämne. En del av lärarna har detta 
i åtanke när de undervisar medan andra pekar på att det inte ingår i deras ämne, trots 
att det i Lpf 94 och GY 11 ingår övergripande i lärarens uppdrag. Hargreaves (2004) 
menar att lärarens uppdrag är att låta eleverna reflektera kring värdegrunden och att 
de enbart genom reflektion kan anamma de grundläggande värderingarna i det 
globala samhället. Vidare i propositionen (1999/2000:135) skrivs det att läraren 
måste ha både djup och bredd när det kommer till den individuella ämneskunskapen 
så väl som kunskapen om värderingsfrågor och etik och moral. För att då kunna 
inkludera värdegrunden och etiska frågor naturligt i undervisningen måste läraren 
inneha en stor portion av flexibilitet och innovationsförmåga. Respondenterna anger 
att de tar upp och reflekterar med eleverna om just dessa frågor i sina ämnen, dock 
inte i alla och inte heller i alla moment. Några respondenter menar att de mer tar upp 
frågor om etik och moral vid behov och om problem uppstår eller om det finns ett 
behov för eleverna.  
 
Lärarens pedagogiska grundsyn 
Merparten av respondenterna i enkätundersökningen kunde avge ett mer eller 
mindre konkret svar på vilken pedagogisk grundsyn de har, även om de inte 
hänvisade till en pedagogisk teori.  Den gemensamma nämnaren i respondenternas 
svar är att det är viktigt att utgå från eleverna och utveckla deras tro på sig själva för 
att de ska nå målen som finns uppsatta enligt styrdokumenten (SFS 1985:1100, 
1992:394 samt Lpf 94). De menar även att man ska peppa eleverna i deras tro på sig 
själva och inkludera dem i undervisningen, vilket respondenterna ser som en 
motiverande faktor då eleverna har olika inlärningssätt. Detta synsätt är förenligt 
med vad propositionen för lärarutbildningen (1999/2000:135) ställer på 
lärarstudenter som examineras från utbildningen. 
 
Lärarna har en syn på pedagogik och sitt uppdrag som i mångt och mycket 
överensstämmer med idéer från Vygotskij om att möta eleven i deras egna 
erfarenheter (Säljö, 2005), och att motivera dem till en tro på sig själva för att 
utvecklas till autonoma samhällsmedborgare som progressivismen förespråkar, 
lärarna påpekar även att eleven själv måste vara delaktig i både sin inlärningsprocess 
och till viss del även påverka innehållet i undervisningen, tankar som härstammar 
från konstruktivismen (Säljö, 2000). Denna syn på pedagogik speglas även i Lpf 94 
och GY 11, men är det verkligen från styrdokumenten som respondenterna bygger sin 
syn på lärarens uppdrag? Enligt deras svar bygger synen på uppdraget snarare på 
egen erfarenhet och utbildning än att de studerat styrdokument för att göra sig en 
bild av uppdraget. Detta blir särskilt tydligt då ett fåtal respondenter fortfarande 
anser att det enda deras uppdrag består av är att undervisa, inte vara ”extraförälder” 
och så vidare, något som inte ryms i någon tolkning av vare sig styrdokument eller 
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moderna pedagogiska teorier. 
 
Några av respondenternas beskrivning på den pedagogiska grundsynen var att de 
utgick från egna erfarenheter så som yrkeserfarenhet och utbildningar de genomgått. 
Det betyder att dessa respondenter anser att de själva sitter inne med kunskapen om 
vad deras uppdrag går ut på och inte vad samhället har för krav på uppdraget. Ett 
problem som kan uppstå med denna grundsyn är när en nyexaminerad lärare 
kommer ut i yrkeslivet. Denne är då full av nya pedagogiska tankar och idéer men blir 
snabbt indoktrinerad i skolans kultur och det arbetssätt som de redan anställda 
lärarna har. Ekholm (2004) skriver att det finns en trötthet och brist på engagemang 
hos yrkesverksamma lärare i och med decentraliseringen av vem som bestämmer 
över det som är lärarens uppdrag. Lärarna måste således sätta upp tydliga mål över 
var man vill komma med sin undervisning och samarbeta med andra kollegor för att 
återta kontrollen och lusten till uppdraget.  
 
Hypotetiskt sett kommer skolans kultur och pedagogiska grundsyn sakteligen 
förändras allt eftersom de äldre lärarna går i pension och de yngre lärarna får en mer 
framträdande ställning. 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Studiens frågeställningar besvarades genom att använda en kvalitativ ansats med 
enkäter bestående av öppna frågor som datainsamlingsmetod. 22 yrkesverksamma 
gymnasielärare fick besvara enkäten medan vi var närvarande i rummet. Vi besökte 
en skola var och fick svar från 11 respondenter på vardera skola. För att 
respondenterna skulle erhålla samma information om studiens syfte trots att vi båda 
inte närvarade delades ett missivbrev ut. Syftet med missivbrevet var även att 
uppfylla Vetenskapsrådets (2002) fyra etiska riktlinjer för studier inom humanistisk 
och samhällsvetenskapliga områden, respondenterna informerades där om studiens 
syfte, deras anonymitet och vad deras svar skulle användas till. Respondenterna 
informerades om syftet med studien, vilket är viktigt för att uppfylla 
informationskravet, dock finns det alltid en risk att respondenterna svarar som de 
tror att vi som undersökare vill att de ska svara. Resultatet måste därför tolkas utifrån 
perspektivet att det är enbart lärarnas egen syn på sitt uppdrag och att det inte kan 
anses spegla hur de i realiteten utför sitt uppdrag, dock har detta inte heller varit 
studiens syfte. 
 
Valet av enkäter som datainsamlingsmetod grundade sig på en möjlighet att få svar 
från ett större antal respondenter än det exempelvis med intervjuer som 
insamlingsmetod hade varit möjligt att hinna med under den begränsade tid vi hade 
till vårt förfogande för den aktuella undersökningen. En nackdel med enkäter, enligt 
Stukát (2005), är att det tar bort möjligheten för undersökaren att ställa följdfrågor 
om respondenten inte svarar tillräckligt fylligt på en fråga. Vi försökte komma runt 
detta genom att ha så öppna frågor som möjligt och i och med att respondenternas 
deltagande i undersökningen var helt frivilligt och gjordes under en tidpunkt på 
dagen när det fanns gott om tid. Vi anser att merparten av frågorna besvarades 
utförligt och tydligt, dock fanns det några frågor där ett flertal respondenter inte 
svarade alls eller svarade mycket kort. Vi har valt att även använda uteblivna svar i 
analysen av resultatet, då vi anser att det påvisar brist på intresse och/eller kunskap 
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om ämnet hos respondenterna, vilket även det är intressant för undersökningen. Det 
är möjligt att utfallet på just dessa enkätfrågor hade blivit annorlunda om en annan 
metod, intervju exempelvis, hade använts eller om vi hade formulerat 
frågeformuläret annorlunda.  
 
En fördel med valet av enkäter som insamlingsmetod var att det tar bort risken att 
påverka respondenterna genom tonfall, kroppsspråk och så vidare (Stukát, 2005), 
vilket vi ansåg var väldigt viktigt för att kunna få reda på respondenternas 
uppfattningar utan att påverka dem genom hur vi själva ser på frågeställningarna. 
 
Genom en kvalitativ studie är det svårt att dra generella slutsatser om resultatet, 
eftersom syftet är att belysa ett fenomen snarare än att påvisa rena fakta (Stukát, 
2005), detta är något vi har varit väl medvetna om men anser ändå att 
undersökningen är relevant då det faktiskt i största möjliga mån speglar dessa lärares 
syn på sitt uppdrag ställt mot styrdokument och pedagogiska teorier. Genom att 
använda oss av öppna frågor i frågeformuläret fick vi en mängd olika svarsalternativ 
som antagligen kan tolkas olika av olika individer som läser dem. Vi har valt att tolka 
respondenternas svar jämfört med hur vi anser att pedagogiska teorier och 
styrdokument ser på lärarens uppdrag, detta är något som blir subjektivt eftersom 
det är vi själva som gör bedömningen av materialet. Resultatet sammanställdes 
utifrån fem grundaspekter vi kom fram till som det viktigaste i lärarens uppdrag, sett 
utifrån styrdokument och pedagogiska teorier. Det är svårt att avgöra om denna 
tolkning skulle göras likadant av andra undersökare, troligen skulle det finnas 
skillnader i hur resultatet tolkades, något som dock talar för reliabiliteten i denna 
undersökning är att vi var två undersökare som hela tiden kunde diskutera hur något 
kunde tolkas. 

5.2 Resultatdiskussion 
Lärarens syn på uppdraget/styrdokument/pedagogiska teorier 
Lärarna i undersökningen verkar inte förlitar sig på styrdokumenten för att utföra sitt 
uppdrag, snarare verkar det mer som en tillfällighet att styrdokumenten ibland 
sammanfaller med det lärarna anser vara sitt uppdrag. De pedagogiska teorier som 
stämmer mest överens med rådande styrdokument är också de teorier som flest 
lärare verkar grunda sin syn på uppdraget på, dock verkar det i mångt och mycket 
hänga samman mycket mer med lärarnas utbildning än att de studerar styrdokument 
som publiceras och som de förväntas följa. Lärarna är, på gott och ont, trygga i att de 
har tillräckligt med erfarenhet för att skapa sig en bild av sitt uppdrag själva.  Idéer 
som går i linje med propositionen för ny lärarutbildning från 1999 stämmer på 
många plan överens med den synen lärarna har på sitt uppdrag, även om tankar från 
sedan länge i styrdokumenten övergivna pedagogiska teorier syns hos en del 
respondenter. Vi anser att detta är en stor fara i lärarens sätt att uppfatta sitt uppdrag 
då eleverna är de som blir lidande om en lärare inte följer de ramar som uppdraget 
går ut på. Läraren tenderar att forma en egen bild av vad uppdraget går ut på och när 
bilden väl har etsat sig fast förändras den inte bara för att styrdokument ger en annan 
bild av vad uppdraget innebär. Detta kan bero på att ledningen på en skola är otydlig 
och inte ger tillräckligt med information och styrning till lärarna eller att lärarna 
själva inte diskuterar uppdraget med sina kollegor. Det kan även vara den rådande 
arbetskulturen på en skola som gör att lärarna inte anammar de riktlinjer som finns 
utan att de sinsemellan skapar en uppfattning om uppdraget, som tyvärr inte alltid 
överensstämmer med styrdokumenten. Konsekvensen av att lärarna gör sina egna 
tolkningar av uppdraget är enligt oss att eleverna blir lidande på olika sätt. Vissa 
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elever kan bli favoriserade av en lärare och få ”snällbetyg” medan en annan elev som 
inte kommer överens med läraren, men som presterar bra, får ett sämre betyg eller 
mindre uppmärksamhet i klassrummet.   
 
Skolans värld är toppstyrd av regeringen och politikers syn på vad en lärare ska göra i 
sitt uppdrag. Problemet här blir att det finns många åsikter men ingen tittar på vad 
som redan ingår i uppdraget för lärarna och de som tycker något har ingen direkt 
anknytning till den pågående pedagogiska verksamheten. Lärarna får således direktiv 
på direktiv i form av styrdokument som politikerna utformar och får sen kritik för att 
de inte utför uppdraget. Lärarutbildare har ansvaret för att läraren får den relevanta 
utbildning som krävs, och tanken om ett livslångt lärande och att sätta elevens behov 
i fokus ska ständigt kretsa i bakhuvudet på lärarstudenten. En lärare måste, som det 
ser ut i dagens skola, vara villig att ta sig an nya influenser och implementera dem i 
sitt arbetssätt. Det spelar då ingen roll hur tjusigt det är formulerat i styrdokumenten 
om att lärarens uppdrag är att utveckla autonoma samhällsmedborgare som har en 
väl förankrad syn på värdegrunden om lärarna själva inte tar det till sig. Det ligger i 
uppdraget enligt lagar och förordningar, men om läraren grundar sin syn på 
uppdraget på erfarenhet och utbildning spelar det ingen roll hur mycket som 
förändras ”uppifrån”. Konsekvensen vi ser utifrån detta är att eleverna riskerar att 
missa kunskap om hållbar utveckling, etik och moral samt entreprenörskap då 
lärarna anser att det ”inte ingår” i deras ämnen då de till exempel endast undervisar i 
matematik.  
 
Förskjutningen av lärarens uppdrag 
Lärarens uppdrag är i ständig förändring, vilket vi kan se ur ett rent historiskt 
perspektiv, och i ett ständigt politiskt blåsväder. Lärarna ges inte möjlighet att vara 
starka i sin professionalitet i och med att förutsättningarna ändras utan att de har 
möjlighet att påverka sitt uppdrag. Förändringarna går mycket i linje med 
pedagogiska teorier som lärarstudenter får ta del av för att bilda sig en egen 
pedagogisk grundsyn. I och med den nya skollagen (GY11) blir lärarens uppdrag att 
utveckla elevernas tänkande kring värdegrunden, ett livslångt lärande, 
problemlösning och en förmåga att ta egna initiativ, det vill säga entreprenörskap. En 
stor del av de verksamma lärarna verkar dock inte ha insett vidden av denna 
utveckling och breddning av uppdraget och pratar fortfarande om att dessa delar inte 
”ingår” i deras ämnen. Risken blir således att det tar väldigt lång tid innan 
förändringar i styrdokument märks hela vägen ut i skolan, om det någonsin kommer 
dit. För att kunna hantera ett förändrat uppdrag krävs det, enligt oss, att de delar som 
uppdraget utökas med ges ordentligt med plats i lärarutbildningen. En lärare ska 
arbeta med värdegrunden med eleverna, men hur ska lärarna hitta effektiva sätt för 
att göra detta? Finns det stöd för hur de kan arbeta med den här typen av frågor eller 
ska det komma från läraren själv. Lärarutbildningen borde behandla den hur den här 
typen av frågor kan genomsyra undervisningen, oavsett ämne. Det är även viktigt, 
anser vi, att de yrkesverksamma lärarna får relevant fortbildning i vad nya rön säger 
att uppdraget går ut på, annars finns risken att läraren stagnerar i sin syn på 
uppdraget och bara blir frustrerad när det kommer nya direktiv. Skolledningen måste 
här ta ett tydligt ansvar och inspirera lärarna till att vilja se förändringar i uppdraget, 
vilket Oxenswärdh (2011) poängterar. 
 
En annan del av det förändrade läraruppdraget är att det nu mer förutsätts att 
lärarna ska arbeta ämnesövergripande, det vill säga tillsammans med andra lärare. 
Uppdraget i styrdokumenten säger att eleverna ska lära sig att se helheter samt få en 



 

35 

 

verklighetsanknytning och det innebär att skolan (lärarna) måste göra en förändring i 
sättet att undervisa på. Istället för att läraren ska undervisa i ”bara sitt” ämne, som en 
ensamvarg, så ska lärarna arbeta i team för att integrera samtliga ämnen i varandra. 
Här har det alltså skett en klar förskjutning av lärarens uppdrag från att vara 
autonom till att vara coach och ingå i ett team. Vi ser detta som en positiv förändring 
då vi tror att kommunikationen lärare emellan leder till nya metoder att lösa problem 
på och att man även kan inspireras av varandra för att få en mer utvecklad metodik 
och didaktiska färdigheter. 
 
Ett antagande, med hänsyn till analysen av respondenternas syn på ämneskunskaper, 
så borde det i framtida lärarutbildningar ingå mer metodik som visar läraren hur 
man kan inkludera de kunskaper man behöver ha i ämnet i kombination med de 
övriga kunskaper man ska ha om värdegrundsfrågor.  Allt för att lärarna ska veta hur 
de kan förmedla kunskapen till eleverna på så varierat och innehållsrikt sätt som 
möjligt. 
 
Lärarens sociala kompetens 
Respondenternas svar tyder på att man anser att social kompetens är ett 
nyckelbegrepp för att klara av läraruppdraget. I dagens skola och lärarutbildning 
förlitar man sig på att lärarna av sig själva besitter en personlig lämplighet och en 
lärarstudent kan således passera en hel utbildning utan att ha fått möjlighet att 
utveckla sin sociala kompetens. Eller anses det vara så att social kompetens är något 
som bara finns där och som inte går att utveckla hos en individ? Med tanke på hur 
stor vikt respondenterna lägger vid frågan att det för att klara läraruppdraget behövs 
social kompetens, en god förmåga att kommunicera och leda kommunikation borde 
det väl vara en del i utbildningen som ska träna denna kompetens likväl som 
ämneskunskaper och didaktisk skicklighet? Enligt oss är det ett måste att 
lärarutbildningen i framtiden tar detta i beaktning och inför kurser i hur man kan 
utveckla sin sociala kompetens som lärare. Redan idag finns det andra utbildningar 
som har bland annat självterapi (socionomutbildningen) som en del i den personliga 
utvecklingen för att klara det kommande yrkeslivet. Så varför inte även ha det i 
lärarutbildningen för att få så kompetenta lärare som möjligt.  
 
Slutligen vill vi poängtera att lärarens syn på sitt uppdrag till stor del stämmer 
överens med befintliga styrdokument. Vi befarar dock att risken finns att det i 
framtiden kan finnas större diskrepanser mellan lärarnas syn på sitt uppdrag och vad 
styrdokumenten deklarerar som lärarens uppdrag om lärarna inte får vara med och 
bestämma innehållet i uppdraget (se även Sjöberg, 2011). Trots allt är det lärarna 
som faktiskt innehar den reella kunskapen om verksamheten.  
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5.4 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 
 
Den pedagogiska relevansen i denna undersökning ligger i det faktum att 
komplexiteten i lärarens uppdrag ständigt är aktuell utifrån politikernas syn och även 
samhällets. Vi anser att undersökningen belyser en problematik i hur nya 
styrdokument implementeras i verksamheten och att det finns en risk för 
diskrepanser i synen på uppdraget när dokumenten som styr uppdraget inte 
överensstämmer med hur lärarutbildningen ser ut och det faktum att dessa 
dokument är i ständig förändring. Förhoppningsvis belyser vi en problematik ur 
lärarnas perspektiv på styrdokumenten och uppdraget som utförs i skolväsendet. 
Speciellt då lärarna själva sällan får gehör för sina åsikter i frågan om deras uppdrag. 
 
Som en fortsättning på det arbete vi nu har gjort skulle man kunna utgå ifrån vår 
grundtanke om att se lärarens uppdrag ur ett samhällsperspektiv. Det vill säga att 
undersöka hur människor i allmänhet och politiker ser på lärarens uppdrag samt att 
göra en djupgående undersökning om hur yrkesverksamma lärare i förskolan, 
grundskola och gymnasiet ser på sitt uppdrag. Utifrån detta kan man sen undersöka 
om det finns diskrepanser i synsätten eller om de överensstämmer med varandra. 
 
Det vore även givande att undersöka hur eleverna upplever lärares arbete, särskilt 
kring de nyligen tillkomna delarna i styrdokumenten: hållbar utveckling, 
entreprenöriellt lärande och frågor om etik och moral. Får eleverna konkret lära sig 
dessa begrepp och deras innebörd eller får de en mer sublim bild av eller ingen 
kunskap alls i ämnena? Stämmer lärarens syn på hur de arbetar överens med hur 
eleverna uppfattar det? Trots all är eleverna den direkta ”produkten” av lärarens 
uppdrag. 
 
Lärarna lyfte i sina svar aspekten social kompetens som väldigt relevant för att kunna 
utföra uppdraget. I nuläget är träning av social kompetens inte något som ingår i 
lärarutbildningen. Hur kan lärarutbildare och fortbildare arbeta med att utveckla den 
sociala kompetensen hos blivande lärare och yrkesverksamma lärare? 
Forskningsaspekten i detta kan alltså vara att ännu mer utforska den sociala 
kompetensens relevans i lärarens yrkesutövning. 
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Bilaga 1 

Undersökning om lärarens uppdrag 
 

Undersökare: Jenny Lindholm, Mikaela 
Ekehult 
Studenter på Mälardalens högskola 

Syfte: Syftet med vår fältstudie är att undersöka 
yrkesverksamma lärares syn på sitt uppdrag 

 

Nedan finner du ett antal öppna frågor som vi 
önskar att du besvarar så utförligt som möjligt 

 

1. Vad har du för pedagogisk grundsyn och hur speglar den ditt arbetssätt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vad anser du är lärarens uppdrag idag?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vad anser du är viktigast i en lärares uppdrag?  

 

 

 

 

 

 

4. Vad grundar du din syn på lärarens uppdrag på?  
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5. Hur ser du på att samarbeta ämnesövergripande och tillsammans med 
andra lärare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hur ser du på vikten av ämneskompetens i uppdraget som lärare?  

 

 

 

 

 

 

7. Hur ser du på social kompetens som en del i lärarens uppdrag? 

 

 

 

 

 

 

8. Tar du upp frågor som etik och moral i din undervisning? Om ja beskriv i 
vilket syfte och i vilka sammanhang du gör det  

 

 

 

 

 

 

9. Hur ser du på elevernas delaktighet i sin inlärningsprocess?  
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10. Hur ser du på att eleverna ska få vara med och påverka innehållet i 
undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

11. Hur speglas hållbar utveckling i ditt ämne? 

 

 

 

 

 

 

12. Hur kan du göra för att eleverna ska lära sig entreprenörskap i ditt ämne? 

 

 

 

 

 

 

 

13. Hur tror du att lärarens uppdrag kommer att se ut med GY2011? 
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Tack för din medverkan!  
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Bilaga 2 
 
Missivbrev. 
Våra namn är Mikaela Ekehult och Jenny Lindholm och vi är lärarstudenter på 
Mälardalens högskola. Denna termin skriver vi vårt examensarbete och det område vi 
har valt att undersöka är lärarens uppdrag. Syftet är alltså att se hur yrkesverksamma 
lärare ser på sitt uppdrag för att sedan jämföra det med olika teoretiker och 
styrdokument för skolväsendet.  
Enkäten är utformad för att vara helt och hållet anonym, det vill säga att inga 
personliga uppgifter av något slag ska fyllas i. Det ska alltså inte fyllas i vare sig kön, 
ämnen, skola, ålder eller liknande i enkäten. Det kan vara aktuellt i framtiden att göra 
en fördjupad forskning i ämnet, därför kommer vi att spara enkäterna. 
Vill ni kan ni få ta del av resultaten av vår undersökning och ni kan då kontakta oss 
via mail: XXXXXXX.XXXXXX@gmail.com eller XXXXXXXXX@hotmail.com. 
Det kommer att ta cirka 10-15 minuter att fylla i enkäten utförligt och vi vill tacka dig 
i förhand för att du hjälper oss med detta. 
Mvh/ 
Mikaela Ekehult och Jenny Lindholm 
 
Handledare på Mälardalens högskola 
Kamran Namdar 
XXXXXX.XXXXXX@mdh.se 
XXX-XXXXXX 
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