
 

 

 

 
Linköpings universitet 
Grundskollärarprogrammet, 4-9  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ulrika Lindahl 
 

Den obehöriga lärarvikarien 
En empirisk undersökning om den obehöriga lärarvikariens syn på sin 

arbetssituation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 10 poäng Handledare: 
  Annika Rannström,  
LIU-IUVG-EX--02/131--SE Institutionen för 
  beteendevetenskap 



 

 

 

 

Avdelning, Institution 
Division, Department 
 

Institutionen för 
utbildningsvetenskap (tidigare ITL) 
581 83 LINKÖPING 

  

Datum 
Date 
 
2003-01-17 

 
 

Språk 
Language 

  

Rapporttyp 
Report category 

  

ISBN 
 

X Svenska/Swedish 
 Engelska/English 

  Licentiatavhandling 
X Examensarbete 

  

ISRN                    LIU-IUVG-EX--02/131--SE    

 
    

  C-uppsats 
 D-uppsats 

  

Serietitel och 
serienrummer 
Title of series, numbering 

 

ISSN 
 

    Övrig rapport 
 ____ 
 

  
 

   
 

URL för elektronisk version 
http://www.ep.liu.se/exjobb/iuv/2002/131/ 

  

 
 
 

Titel  
Title 
 Den obehöriga lärarvikarien  
 En empirisk undersökning av den obehöriga lärarvikariens syn på sin arbetssituation 
 The deputy teacher. An empirical study of the work situation of the deputy teachers. 
Författare 
Author 
Ulrika  Lindahl 
 

Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med denna studie är att skaffa kunskap om hur obehöriga lärarvikarier upplever sin arbetssituation i den 
kommunala grundskolan. Med begreppet obehörig lärarvikarie menas i denna studie en person som inte har någon 
anknytning till lärarutbildningen. Den empiriska undersökningen bygger på intervjuer av sex obehöriga 
lärarvikarier. Dessa har berättat varför de valt att arbeta inom skolan, hur anställningsförfarandet genomfördes, hur 
de upplever sin arbetssituation utifrån krav och stöd samt hur de ser på lärarrollen och dess olika arbetsuppgifter. 
Intervjuer av vikarieansvariga vid elva skolor och en intervju av den kommunala vikarieförmedlingen har även 
genomförts för att förstärka bilden av vikariernas arbetssituation. Resultatet av intervjuerna visar att 
arbetssituationen är krävande på många olika sätt. Som vikarie är det viktigt att ta för sig och våga be om hjälp. 
Omgivningen ger få stöd och ställer få krav. De flesta skolorna försöker lösa vikarieproblem på egen hand. På 
skolorna finns ofta en negativ syn på vikarieförmedlingens vikarier. Vikarier som fungerar bra försöker skolorna 
snabbt knyta till sig. På så sätt försvinner många vikarier från vikarieförmedlingen. I litteraturgenomgången 
behandlas vikariesituationen i den svenska grundskolan samt att en diskussion runt lärarens professionalism ges. I 
den sist nämnda delen i litteraturgenomgången nämns kort lärarens ledarskap i klassrummet och vad lärarens 
funktion skall innefatta utifrån skolans styrdokument.  

 
 

Nyckelord 
Keyword 
Obehöriga lärarvikarier, vikarier, vikarieanskaffning, arbetssituation 

 

Innehållsför teckning 
1 Sammanfattning..............................................................................................................3 



2 

2 Bakgrund........................................................................................................................5 
3 Litteraturgenomgång ......................................................................................................7 

3.1 Fakta om vikarier inom den kommunala grundskolan .............................................7 
3.2 Diskussion kring lärarens professionalism...............................................................8 

4 Syfte och frågeställningar .............................................................................................17 
5 Metod...........................................................................................................................18 

5.1 Val av metod.........................................................................................................18 
5.2 Val av intervjupersoner .........................................................................................20 
5.3 Val av skolor.........................................................................................................21 
5.4 Egna reflektioner kring mitt metodval ...................................................................21 

6 Resultat ........................................................................................................................23 
6.1 Inledning ..............................................................................................................23 
6.2 Intervjuporträtt av sex obehöriga lärarvikarier.......................................................23 

6.2.1 Anna.............................................................................................................23 
6.2.2 Sara...............................................................................................................25 
6.2.3 Karin.............................................................................................................28 
6.2.4 Martin...........................................................................................................34 
6.2.5 Anders ..........................................................................................................35 
6.2.6 Nicklas..........................................................................................................38 

6.3 Analys av lärarvikarieporträtt................................................................................41 
6.4 Sammanfattning av intervjuer med vikarieansvariga på skolor ..............................45 
6.5 Intervju av vikarieförmedlingen............................................................................48 
6.6 Slutsats.................................................................................................................50 

7 Diskussion....................................................................................................................52 
Litteraturförteckning ............................................................................................................57 
Bilaga 1: Intervjuguide – obehöriga lärarvikarier .............................................................58 
Bilaga 2: Intervjuguide – vikarieansvariga på skolor ........................................................59 
Bilaga 3: Intervjuer av vikarieansvariga vid elva skolor ...................................................60 
Bilaga 4: Frågor till vikarieförmedlingen..........................................................................73 
 



3 

1 Sammanfattning 
Inom den svenska skolans lärarstyrka bestående av 132 000 stycken lärare var under läsåret 
1999/2000 22 385 stycken lärare obehöriga, d v s de hade ingen examen från en pedagogisk 
utbildning. Av de obehöriga lärarna hade 17 236 stycken inte någon annan examen heller. 
6715 stycken hade aldrig varit inskrivna på högskola eller universitet. 
 
Utifrån dessa fakta tillsammans med fall från skolans vardag har mitt intresse växt starkt 
under det senaste året för fenomenet obehöriga lärarvikarier i den kommunala grundskolan. 
Tar kommunerna sitt ansvar för dessa vikarier? Vilket stöd respektive krav ges från 
kommunernas sida? 
 
Jag har valt att intervjua sex obehöriga lärarvikarier om hur de upplever sin arbetssituation 
inom skolvärlden. Vikarierna presenteras i form av porträtt i resultatdelen. Vikariernas 
uttalanden har analyserats utifrån deras val att arbeta inom skolan, hur anställningsförfarandet 
genomfördes, hur de upplever sin arbetssituation utifrån stöd och krav samt hur de upplever 
lärarrollen och dess arbetsuppgifter. Jag har dessutom valt att kort ge en sammanfattning av 
elva skolors uttalande om hur de skaffar vikarier. En intervju med den kommunala 
vikarieförmedlingen presenteras även här. 
 
I min litteraturgenomgång beskrivs kort lärarrollen och dess arbetsuppgifter samt att fakta om 
vikariesituationen i den kommunala grundskolan ges. Här framhävs även vad som står i 
styrdokumenten om lärarrollen och dess arbetsuppgifter. Lärarprofessionalism nämns då detta 
begrepp är viktigt i den målstyrda skolan. Litteraturgenomgången ökar förståelsen vid 
läsningen av resultatdelen. 
 
Det finns flera anledningar till att intervjupersonerna valt att arbeta inom skolan. För samtliga 
vikarier är lärarvikariat en viktig inkomstkälla. De yngre vikarierna ser lärarvikariatet som en 
bra erfarenhet inför kommande arbete inom den bransch de i framtiden vill arbeta i. De äldre 
vikarierna vill pröva yrket samtidigt som det är en ekonomisk trygghet. Samtliga vikarier 
upplever arbetet med barn och ungdomar som positivt. 
 
De flesta av vikarierna tog kontakt med vikarieförmedlingen för att få börja arbeta. En vikarie 
tog kontakt med en skola direkt och fick ett ettårigt vikariat. Den sist nämnde vikarien är den 
som får mest stöd och som är mycket nöjd med sin arbetssituation. Längre vikariat innebär 
ofta att skolorna ger någon form av stöd. Fortbildning är dock ovanligt trots att en vikarie 
arbetar en termin eller fler. De övriga vikarierna är missnöjda med skolornas ansvar. Kraven 
och stöden från skolor och vikarieförmedling upplevs vara få. Samtliga vikarier efterlyser mer 
stöd. De känner sig utlämnade. Vikariat med kort varsel skapar ofta stor stress hos personerna. 
För att klara timvikariearbetet måste man som person ta för sig. Man måste våga säga ifrån att 
hjälp behövs för att vikariatet ska kunna fungera. 
 
De flesta vikarierna har i och med sitt arbete i skolan ändrat sin syn på lärarrollen. De 
upplever det vara svårt att kunna behandla alla arbetsuppgifter som ingår i den. Det svåraste 
är att motivera eleverna och att individualisera skolarbetet. Det lättaste är att planera, då det 
oftast finns en grovplanering på skolan att följa.  
 
Skolornas enhetschefer har ofta delegerat ansvaret för vikarieanskaffning till annan 
skolpersonal, då oftast till personal på skolexpeditionen. 
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De vikarieansvariga på skolorna har ofta en bestämd uppfattning om just 
vikarieförmedlingens vikariepersonal, då det ofta rör sig om obehöriga lärarvikarier och dessa 
inte alltid anses kunna behärska lärarrollen. Flera vikarieansvariga undviker att ringa 
vikarieförmedlingen. I första hand försöker de lösa vikarieproblemet på skolan. På vissa 
skolor finns det lärare som i sin fasta tjänst har till exempel 25 % vikarietjänst inräknad. Kan 
ingen av dessa kontrolleras andra lärares schema. Kanske har någon en håltimme och kan 
tänka sig samla övertid till sin pott som sedan kan omvandlas till lön eller kompledigt. 
Lärarstudenter som praktiserat på skolorna kan vara aktuella till vikariatet. Vaktmästaren eller 
resurspersonal kan användas. På skolor som har en bra ekonomi kan det finnas anställda lärare 
som enbart arbetar som vikarier. Vissa skolor bygger upp en egen vikariepool. 
Landsbygdsskolorna har ett helt annat utgångsläge då de ofta är små och inte har råd till att ha 
lärare med vikarietjänst inräknad i sin fasta tjänst. De ligger inte sällan utanför 
kollektivtrafikens linjesystem och vikarier väljer hellre att vikariera inom staden och då få en 
lägre reskostnad. Dessa skolor har ofta den kommunala vikarieförmedlingen som det enda 
alternativet och de kan inte ställa några krav på vikarien som kommer utan får vara 
tacksamma över att överhuvudtaget ha fått någon till sig. Ofta får dessa skolor obehöriga 
vikarier.  
 
De vikarieansvariga berättar att de har flera krav på vikarierna, men dessa är inte lika höga 
som på de undervisande lärarna. Något som de ser mycket allvarligt på är när en vikarie inte 
följer den undervisande lärarens planering, beter sig illa mot elever och skyndar sig bort från 
skolan efter att ha avslutat sin lektion. Klagomål till vikarieförmedlingen leder till att vikarien 
inte är välkommen tillbaks till den klagande skolan. Ett krav som flera skolor har är att 
vikarien stannar kvar efter lektionens slut och skriver en rapport till den undervisande läraren 
om hur vikariatet gick. Det finns vikarieansvariga som anser att vikarien ska göra allt som 
ingår i lärarrollen. Någon kontinuerlig kontroll av vikariernas arbete i skolorna görs inte av 
vikarieförmedlingen. Det är genom skolornas telefonsamtal som den kan få upplysningar om 
vikarierna. 
 
De vikarieansvariga tror eller förutsätter ofta att vikarien får information om skolans 
styrdokument genom vikarieförmedlingen. Detta sker dock inte. Vikarieförmedlingen tar inte 
ansvar för denna del utan anser att det är skolornas uppgift.  
 
Lärarrollen förändras ständigt. Läroplanerna styr lärarrollen mycket och det tycks hittills vara 
LpO 94 som har störst påverkan på lärarens arbete. Skolan är nu målstyrd. Lärarnas uppgift är 
att nå de nationella målen i de olika ämnena. På vilket sätt de ska få eleverna till att nå målen 
är till stor del valfritt. På skolorna skall dock lärarna samarbeta effektivt i arbetslag. I dessa 
ska den lokala arbetsplanen få växa fram. Läroplanen säger att individualisering ska ske i stor 
utsträckning inom skolan, vilket ställer stora krav på läraren. Många nya arbetsuppgifter ingår 
i lärarrollen, till exempel omdömesskrivning till utvecklingssamtalen som har ersatt 
kvartsamtalen. Den nya målstyrda skolan kräver att lärarna är professionella, då de måste 
kunna planera hur målen skall kunna uppnås. Lärarna ska erbjuda eleverna varierande 
arbetssätt.  
 
I min diskussion lyfter jag fram mina egna funderingar runt synen på de obehöriga 
lärarvikariernas roll i skolan nu och i framtiden. 
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2 Bakgrund 
 
Under våren 2002 kom jag i kontakt med elevers reaktioner i skolsituationer där vikarien hade 
bristande kunskap om lärarens funktion. På mycket kort tid befann sig en väl fungerande klass 
i ett enda stort kaos. Eleverna som tidigare hade fått beröm för sitt ansvarstagande, sociala 
kompetens och lust att lära blev oroliga, stökiga och slutade att göra läxor. Vikarien var 
obehörig och saknade kunskap om lärarrollens olika arbetsuppgifter. Personen klarade inte av 
att förmedla kunskap, ge eleverna verktyg till skolarbetet och handleda dem i deras arbete. 
Antingen stod vikarien vid tavlan och höll långa föreläsningar på en nivå som var anpassad 
till vuxna eller annars fick eleverna i uppgift att de skulle arbeta enskilt i läromedlen från en 
viss sida och framåt. Eleverna delades in i fyra grupper: problematiska flickor, problematiska 
pojkar, ordentliga flickor och ordentliga pojkar. Vikarien valde att skylla på omgivningen om 
en situation i klassrummet inte fungerade tillfredställande. Vikarien hade svårt att vara 
självkritisk. Eleverna befann sig samtidigt i en känslig ålder, då de var på väg in i tonåren och 
snart skulle börja på en ny skola.. I ett brev till samtliga föräldrar skrev vikarien att dessa var 
tvungna till att uppfostra sina barn för vikarien hade inte tid till att göra detta. Vikarien ansåg 
att dennes uppdrag var att lära ut saker.  
 
Elevernas föräldrar kämpade för att enhetschefen på skolan skulle göra något åt situationen. 
Enhetschefen valde under en längre tid att inte göra några större ingripanden. Denne blev inte 
informerad av vikarien att ett brev skickades hem i syftet att lära föräldrarna ta sitt ansvar. 
Avtalet med personen var format på ett sätt som gjorde att tjänsten kunde avbrytas tidigare än 
vid terminens slut. Enligt enhetschefen fanns det inte pengar till en annan vikarie. Kommunen 
såg den här vikarien som en bra lösning ur ett ekonomiskt perspektiv. Enhetschefen valde att 
avgå, då denne i terminens slutskede bland annat såg vikariefallet som ett nederlag samtidigt 
som det var en protest mot kommunen som tvingat enhetschefen till att arbeta med en så 
begränsad budget att en anställning av en behörig lärarvikarie inte kunde möjliggöras.  
Kommunen har fortsatt att anställa obehöriga lärare samtidigt som de nuvarande behöriga 
lärarna får stödja personer som hamnar i kommunens skolor utan att ha någon pedagogisk 
utbildning eller annan högre utbildning. 
 
Under samma tidpunkt i samma kommun hade niondeklassare en obehörig vikarie som var 
mycket ung. Bland dessa elever fanns det stundtals en oro för hur vikarien skulle betygsätta 
dem i ett kärnämne. De av eleverna som var oroliga var oroliga över att vikarien inte hade 
tillräcklig kunskap till att se dem och deras insats i ämnet. De funderade ofta på vad syftet 
med en del arbetsuppgifter var. Var arbetsuppgiften enbart en grund för vikariens 
betygsättning eller ett sätt för eleverna att lära sig saker eller både ock?  
 
I båda fallen rör det sig om obehöriga vikarier. Med begreppet obehörig vikarie avser jag i 
mitt examensarbete en lärarvikarie som saknar examen från en lärarutbildning. Det är dock 
viktigt att vara medveten om att en lärarstudent som har till exempel endast tre poäng kvar på 
sin utbildning egentligen också är obehörig. Jag har valt bort dessa lärarstudenter i mitt arbete 
då jag upplever utifrån mina tidigare erfarenheter det vara mycket intressant att intervjua 
främst de vikarier som inte har någon relation till lärarutbildningen. 
 
Dessa fall väckte under våren 2002 mitt intresse för vikariesituationen inom den svenska 
skolan. Så sent som i förra veckan berättade en arbetslös kvinna att hon blivit kontaktad av en 
skola angående ett vikariat inom bildämnet för elever i år sju till nio. Hon ville inte ta 
vikariatet då hon ansåg sig ha otillräcklig kunskap om skolvärlden och ämnet i fråga. Skolans 
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ansvarige för vikarier sade att hon inte behövde kunna ämnet eller ha tidigare erfarenhet från 
skolvärlden. Skolan behövde endast ha en vuxen person i bildsalen.  
Vilken inställning har de vikarieansvariga till lärarens roll i skolan? Hur utser de vikarier? 
Vilka krav har de på en vikarie? 
 
Ett par nyexaminerade civilingenjörer som ännu inte fått arbete kom på en genialisk idé under 
hösten, nämligen att de i väntan på ett arbete kunde vikariera i skolan och genom detta i alla 
fall få en inkomst. Alla har gått i skolan och därför har alla av naturliga skäl åsikter om 
skolan. Ibland kan jag tycka att det hos en del personer finns en övertro. De tror sig kunna gå 
in i ett klassrum och genomföra en fungerande matematiklektion efter att ha läst till exempel 
kapitlet om division. Men det är så mycket mer att tänka på. Hur upplever de obehöriga 
lärarna sin arbetssituation efter att ha prövat arbeta i skolan? Har deras åsikter om läraryrket 
ändrats med tiden? 
  
Det har hittills funnits ganska begränsad kunskap om de obehöriga lärarna. Jag måste därför 
själv genomföra ett flertal samtal med obehöriga lärare. Det finns inte så mycket om dessa 
inom litteraturens område. Detta ser jag som en utmaning.  
 
Samtidigt som jag blir upprörd över att obehöriga lärare ibland inte kan hantera lärarrollen 
undrar jag vilket stöd de får av sin arbetsgivare. Som situationen nu är i Sveriges skolor 
behövs fler lärare än det för tillfället finns utbildade. De obehöriga lärarna behövs för att göra 
situationen så hållbar som möjligt. När kommuner väljer att låta obehöriga arbeta inom skolan 
anser jag att de måste ta ett ansvar för dessa vikarier. En trygg arbetssituation med stöd som är 
relevant måste ges. Eleverna och den obehöriga lärarvikarien måste få känna sig trygga och 
känna att skolverksamheten är givande. De obehöriga lärarna lämnas nog allt för ofta 
ensamma i skolans värld och det är då det kan uppstå sådana situationer som jag belyst i mina 
exempelfall ovan. Efter att ha gått snart hela lärarutbildningen kan jag tänka att de obehöriga 
lärarvikarierna ibland måste vara modiga som personer när de väljer att kasta sig in i 
skolvärlden utan erfarenheter utöver sin egen skoltid och utan till exempel ämneskunskaper. 
Lärarrollen har så otroligt många arbetsuppgifter som ska genomföras och behöriga lärare kan 
ibland känna att trots en lång utbildning kan de inte jämt klara att göra dessa arbetsuppgifter 
så bra som de innerst inne vill. Skolan idag är delvis mycket förändrad jämfört med tidigare. 
Vi måste inse att den lärare som mötte oss på lågstadiet under 1980-talet troligtvis inte arbetar 
på samma sätt idag. Hur upplever de obehöriga lärarvikarierna, vilka kanske inte varit i 
skolvärlden sedan 1970-talet, den svenska skolan som de idag möts av? 
 
Det finns i mitt arbete fyra övergripande frågeställningar ställda till de obehöriga 
lärarvikarierna. 
Varför har de valt att arbeta inom skolan? 
Hur genomfördes anställningsförfarandet? 
Hur upplever de sin arbetssituation utifrån krav och stöd? 
Hur upplever de lärarrollen och dess olika arbetsuppgifter? 
 
Lärare och enhetschefer har redan uttalat ett starkt intresse för mitt examensarbete, då de alla 
har åsikter av någon form gällande obehöriga lärarvikarier. 
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3 L itteraturgenomgång 
 

3.1 Fakta om vikar ier  inom den kommunala grundskolan 
Det finns olika slag av vikarier. En del behöriga lärare väljer att arbeta som timvikarier istället 
för att ha en fast tjänst på en skola. Nyexaminerade lärare väljer ofta att vikariera för att 
genom detta se olika skolor och deras arbete. Utifrån den erfarenheten väljer de sedan att söka 
sig till en viss skola och där få en fast tjänst. Flera lärarstudenter väljer att skaffa mer 
erfarenhet av skolvärlden utöver sin praktik inom utbildningen samtidigt som de utdrygar sin 
ekonomi genom att vikariera. Det finns även de personer som av någon anledning hoppat av 
lärarutbildningen och som nu kan vikariera i stor omfattning då skolorna ofta är i stort behov 
av lärare. När det gäller obehöriga vikarier utifrån min formulering, d v s personer som inte 
har någon relation till lärarutbildningen, finns det olika sådana. Det kan vara personer som har 
läst till exempel naturvetenskapliga ämnen på högskolenivå och som nu vill pröva läraryrket 
för att eventuellt senare utbilda sig till behöriga lärare. Det kan även vara sådana personer 
som till exempel har arbetat inom vården en lång tid och nu känner ett behov av att omskola 
sig. De vill först pröva om läraryrket kan vara ett nytt arbetsområde för dem. 
Arbetsförmedlingen kan även uppmana arbetslösa till att arbeta inom skolan. Det finns alltså 
flera anledningar till att personer väljer vikariearbete inom skolvärlden. 
 
Skolan är ofta i fokus hos media och ofta debatteras lärarna och deras roll. En del av debatten 
är bristen på behöriga lärare och orsakerna till denna. I samband med detta är det naturligt att 
diskutera de obehöriga lärarna i skolan. Skolverket gav ut ett pressmeddelande den 21 augusti 
2000 gällande ny statistik om obehöriga lärare. Rubriken var:  
 

Nästan var tredje har ingen högskoleutbildning.  
 
Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställde på uppdrag av Skolverket statistik som visar 
vilken utbildning och erfarenhet som obehöriga lärare har. Läsåret 1999/2000 var det 17 % 
(22 385 stycken) av landets lärare som inte hade examen från en pedagogisk utbildning. Av 
dessa hade 77 % inte någon annan examen heller. 30 % av de obehöriga lärarna har aldrig 
varit inskrivna på högskola eller universitet. 

 
I pressmeddelandet framgick att 33 % av de obehöriga lärarna i de kommunala skolorna hade 
tillsvidareanställning d v s fast anställning. Skollagen säger att detta endast får ske om läraren 
bedöms ha erforderlig kompetens. Med tanke på vad som sägs i Skollagen om anställning 
utan tidsbegränsning kan detta tolkas som att dessa personer av sin arbetsgivare har bedömts 
ha ”motsvarande kompetens för den undervisning som anställningen avser” . Det finns 
obehöriga lärare som har arbetat i mer än fem år. Frågan är om dessa har fått något 
erbjudande av kommunen att fortbilda sig. De har rätt till fortbildning och stöd. I mina samtal 
med obehöriga vikarier kommer jag att fråga dem vilket slags stöd och fortbildning de fått och 
får av sin arbetsgivare, kommunen. 
Åldern på de obehöriga lärarna är skiftande men 41 % av dem är yngre än 35 år. Detta är inte 
oväntat då arbetet som vikarierande lärare av tradition varit ett av de första arbetena för 
många ungdomar före och under den fortsatta utbildningen. När det gäller fördelningen av 
obehöriga lärare mellan könen är den jämn. 
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3.2 Diskussion kr ing lärarens professionalism 
Lärarens funktion i skolan och i samhället är viktig. Det är läraren som i skolan ska fostra de 
svenska barnen till goda samhällsmedborgare med bland annat utgångsläge från Läroplanen 
för det obligatoriska skolväsendet, förkortat LpO 94. 
 
I mina intervjuer med de obehöriga lärarvikarierna och de vikarieansvariga på skolorna har 
lärarrollen med lärarens ledarskap behandlats. De intervjuade personerna har fått möjlighet till 
att berätta sin syn på lärarens funktion. Det är viktigt att vara medveten om att lärarrollen 
består av ett antal arbetsuppgifter. Hur dessa arbetsuppgifter presenteras beror på vilken 
pedagog som är presentatören av dem. Detsamma är det med ledarskapet i lärarrollen. Det 
finns en stor mängd av litteratur som tar upp lärarrollen och lärarens ledarskap. Jag har dock 
valt att kraftigt begränsa litteraturgenomgången av lärarens funktion, då jag har lagt fokus på 
min undersökning i form av intervjuer. Den litteraturgenomgång jag gör här nedan ska vara 
ett stöd i läsningen av resultatdelen. 
 
För att förstå lärarens funktion bättre i dagens skola bör man läsa om lärarkårens 
professionella historia. När historien är kartlagd blir företeelserna i dagens skola inte så 
konstiga eller överraskande. Idag talar vi ofta om att läraryrkets status behöver höjas. Det kan 
kännas som att läraryrket alltid haft en högre status än vad det har idag. Ibland höjs kritiska 
röster om att det är förskräckligt att det finns så många obehöriga lärare inom den svenska 
skolan. Det är dock ingen ny företeelse att personer utan pedagogisk utbildning undervisar. 
Hartman skriver om skolan i mitten av 1800-talet 
 

I gammal tid hade man tillämpat ett system där man gav undervisningsuppdrag 
till halta och lytta, gamla änkor eller försupna knektar, kort sagt till folk som 
inte kunde försörja sig själva och alltså ändå måste tas om hand av socknen. 
Detta tillvägagångssätt användes till en början i småskolorna. Den verksamheten 
ansågs inte så viktig som den folkskollärarna ansvarade för. (s.26) 

 
Lärarkåren upplevde sin storhetstid kring förra sekelskiftet. Lärarnas status och anseende 
berodde i hög grad på deras insatser utanför skolan. Det som hade fört lärarna till toppskicket 
i samhällets sociala rangordningsstege var deras starka engagemang i de stora folkrörelserna 
som exempelvis nykterhetsrörelsen. På den tiden var det få som tvivlade på vad lärarna stod 
för. De bemöttes med tillit och respekt. Många lärare var aktiva inom politiska, religiösa och 
kulturella verksamheter. Idag finns det lärare på många platser vilka fortfarande har en central 
ställning i det kulturella och politiska arbetet. Skol- och samhällsdebatten tyder dock på att det 
är få som idag förväntar sig att lärarna ska profilera sig även som lärare utanför skolan 
(Bergem, 2000). 
 

Samtidigt är idealet om den starka och profilerade läraren i klassrummet – lärare 
som vågar stå upp för sina värderingar och visa vägen för de unga – klarare 
uttalat än på länge i de utbildningspolitiska dokument som ligger till grund för 
skolutvecklingen. (Bergem,s.105) 

 
Politikerna vill att läraren ska ha förmågan att utforma en uppväxt – och läromiljö där 
eleverna upplever trygghet och tillhörighet. Läraren ska bland annat kompensera den 
bristande omsorg som allt fler barn upplever i hemmen, vägleda eleverna i värdefrågor, ge 
eleverna en tro på den egna förmågan och de egna möjligheterna samt utveckla de ungas vilja 
att arbeta för den sociala gemenskapens bästa.  
 
Lärarna har alltid tvingats kämpa för att dokumentera sin kompetens och skicklighet. På 
1920-talet uppmanades lärarna att arbeta på samma sätt som läkarna och juristerna, nämligen 
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att stänga dörren om sig. Detta skulle leda till status och erkännande av lärarkåren. Den skulle 
få professionalitet. Nu blev det inte så då en stor del av omgivningen upplevde lärarnas 
handling som om de försökte dölja sin yrkeskompetens och sitt samhällsengagemang. 
Föräldrarna blev osäkra på vad deras barn utsattes för bakom de stängda dörrarna. Under de 
senare åren har försök gjorts till att profilera lärarna som läroplansexperter och teoribyggare. 
Detta har dock inte övertygat föräldrarna att läraren skulle ha den kompetens som gör den till 
god kunskapsförmedlare och fostrare. Det föräldrarna funderar främst på är huruvida läraren 
klarar av att dela med sig av sina kunskaper, insikter och livserfarenheter till eleverna så att de 
växer som människor och utvecklar sin personlighet. (Bergem) 
 
Frågan om hur läraren ska dokumentera sin kompetens är alltid lika aktuell. I dagens debatt 
om lärarnas kompetens har professionalitetsbegreppet fått en allt mer central plats. Det kan 
här vara på sin plats att definiera de olika begreppen profession, professionella yrken, 
professionalisering och deprofessionalisering, då dessa nämns i debatter fokuserade på 
lärarens kompetens. Colnerud och Granström har tydliggjort begreppen och gett bra 
förklaringar till dem: 
 
Profession 
Begreppet används vanligen för att beskriva och kategorisera olika yrken i samhället. 
Läraryrket är en av många professioner. Arbetslivet kan delas in i olika sådana. Beteckningen 
har traditionellt varit förbehållen högstatusyrken inom områden som juridik och medicin. 
Läraryrket har aldrig uppnått status som profession när det bedömts utifrån generella 
professionskriterier. 
 
Professionella yrken 
Av tradition har vissa yrken betraktats som mer specialiserade och kunskapskrävande än 
andra. Historiskt sett har läkare, advokater och präster betraktats som yrken med professionell 
status. Lärarkåren deltar i denna process. 
 
Professionalisering 
Detta är en process – en strävan hos ännu ej professionella yrken att nå eller närma sig status 
som professionella. Genom att bland annat ha flyttat lärarutbildningen upp till en högre nivå, 
till högskolenivå, arbetar lärarkåren under en professionalisering. Som professionell står en 
person ansvarig för sina yrkesmässiga misstag. 
 
Deprofessionalisering 
Det kan finnas krafter hos arbetsgivare, konkurrerande yrken eller inom den egna 
yrkesgruppen som motverkar en grupps professionaliseringssträvanden. Läraryrket är utsatt 
för dessa krafter. Hos arbetsgivaren kan det finnas ett intresse för att lärarna som grupp inte 
får bli alltför autonom. Detta skulle kunna hindra samhällsinsyn och möjlighet till att påverka 
innehåll och inriktning i skolarbetet. Skulle lärarlegitimation införas skulle detta föra problem 
med sig för arbetsgivarna vid exempelvis sjukdom eller lärarbrist. Arbetsgivarna skulle inte få 
använda personer utan legitimation. Lärarna skulle även med sin monopolställning kunna 
driva långt gående krav på lön och anställningsvillkor. 
Lärargruppens professionaliseringssträvanden hotades av kommunaliseringens genomförande 
vilken av många lärare upplevdes vara en ren deprofessionaliseringsåtgärd. Från att ha haft en 
gemensam arbetsgivare, staten, fick nu lärarna ca 400 olika arbetsgivare. 
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Hinder för en utveckling av lärarprofessionalism 
Det finns flera hinder och dessa är besvärliga. Ett hinder är att skolan inte är frivillig. Eleven 
kan inte avsluta sin kontakt med skolan om han eller hon är missnöjd. En advokats klient kan 
avsluta sin kontakt vid behov.  Advokaten kan även avsäga sig uppdraget eller hänvisa 
klienten till en annan yrkesutövare. Så kan inte läraren arbeta. Vissa yrkesgrupper får ”makt”  
genom sitt ämbete och sin professionalitet. Lärarens ”makt”  upprätthålls med andra medel och 
på andras villkor. Samhället definierar uppgiften. Det berättar vad skolans innehåll ska 
omfatta. Läroplanerna och läroböckerna styr mycket.  
 
Läraren utvecklar sin kompetens i ensamhet då denne möter sina klienter, eleverna, ofta 
ensam. En läkare har ofta flera kollegor runt sig vid kontakten med klienter som till exempel 
ska opereras. Läraren har svårt att få handledning i sitt arbete, vilket andra yrkesgrupper med 
människovårdande uppgifter ofta får. Arbetslagsarbetet öppnar dock nya möjligheter för en 
utveckling av den professionella lärarrollen.  
 
Ett ytterligare hinder för läraren är att den möter sina klienter i en kollektiv situation. Läkaren 
möter ofta en individ. Läraren har i sin situation en svår uppgift att tillgodose varje individs 
behov. 
 
Lärarutbildningen har en begränsad vetenskaplig bas. Läkarna till exempel går under flera år 
en gemensam grundutbildning och kan därefter specialisera sig. Oavsett vilken specialisering 
som de har valt har de en gemensam utgångspunkt att samlas runt. Lärarna har genomfört sin 
utbildning på olika högskolor, vilka skapat ”sin”  specifika utbildning. Detta gör att deras 
utbildning inte har haft exakt samma innehåll. Lärarna kan inte samlas runt en gemensam 
grundutbildning. Av tradition har lärarutbildningen försett studenterna med metoder och 
arbetssätt som kan hjälpa läraren till att behärska klassrumssituationen. Lärarstudentens 
utrymme för att teoretisera kring det egna yrket är i regel litet liksom möjligheten att utveckla 
undervisande metaspråk. Ute i skolan ställs läraren inför ett konkret hinder till att utveckla 
teorier och modeller för undervisning och lärande. Han eller hon har nämligen en lärartjänst 
vilken innebär undervisningstjänst. Andra yrkesgrupper brukar ha en möjlighet till att driva 
forskning i sin tjänst.  
 
Bergem skriver utifrån diskussionen runt lärarens professionalism att 
 

eftersom läraryrket är en mångfasetterad ”profession”  måste lärarnas 
professionalitet förankras i tre former av kompetens, vilka i praktiken smälter 
samman till en helhet: pedagogisk kompetens, ämneskompetens och  yrkesetisk 
kompetens .Lärarens handlingsberedskap måste vara bred och sammansatt. 
Kvaliteten på lärarnas arbete måste också bedömas utifrån deras förmåga och 
vilja att uppfylla de krav och förväntningar som tiden ställer på dem. (s. 107) 
 

Han anser att lärarens professionalitet i samspel med elever, kollegor och föräldrar bör 
uttryckas i ett engagemang. Detta engagemang ska vara motiverat utifrån såväl pedagogiska 
som ämnesmässiga/kunskapsmässiga och etiska skäl. Framför allt genom sitt engagemang kan 
läraren dokumentera ansvarsfullhet. Engagemanget avspeglar lärarens förhållande till 
grundläggande värden som omsorg, rättvisa och sanning. Läraren måste även skapa en 
trygghet och närhet för att eleverna ska få förtroende för den.  
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Bergem anser även att 
 

Lärarens professionalitet dokumenteras genom förmågan att balansera mellan 
olika värderingar och att handla i överensstämmelse med den egna övertygelsen 
och självförståelsen. (s.109) 
 

Han nämner den pedagogiska kompetensen som ett fundament för lärarprofessionaliteten. Det 
förutsätts att läraren besitter den kunskap som är tillgänglig på flera olika områden inom 
pedagogiken. När det gäller ämneskompetensen ingår såväl ämneskunskaper som 
ämnesdidaktiska insikter. Den yrkesetiska kompetensen är intimt kopplad till lärarens egen 
personlighetsutveckling. 
 
Bergem anser att flera sidor av lärarens professionalitet utmanas av informationsteknologin. 
Den kräver kontinuerlig förnyelse och nytänkande. Behovet av kreativitet i 
kunskapsförmedlingen aktualiseras även av informationsteknologin. Det stora 
informationsflödet som når eleverna leder till att skolan måste bidra till att utveckla elevernas 
kritiska hållning till allt som de exponeras för. Lärarna står idag inför en stor etisk utmaning 
nämligen att finna svar på vad de bör göra av allt de kan göra i kraft av den kunskap de 
besitter på olika områden. Bergem säger 
 

Utmaningen för läraren som professionell kunskapsförmedlare , vägledare och 
fostrare är att sätta goda och varaktiga spår efter sig! (s.111) 
 

De lärare som har haft ett starkt personligt engagemang har ofta betytt mest för de personer 
som genomgått grundskolan. 
 
 
Ledarskapet i klassrummet 
En lärarvikarie som har kortare vikariat har framför allt ledarskapet i klassrummet att arbeta 
med. Jag har valt att presentera Christer Stensmos indelning av detta ledarskap. Hans modell 
är lätt att förstå för personer som inte har läst pedagogik i större utsträckning. Begreppen är 
lätta. Stensmos ledarskap består av fem olika arbetsuppgifter vilka kan ses som ringar som 
skär in i varandra. De kan alltså inte stå helt ensamma utan är beroende av varandra. 
Arbetsuppgifterna är planering, kontroll, motivation, gruppering och individualisering. 
 
Planering 
Läraren har ett antal styrdokument att anpassa sig till i sitt arbete. Han eller hon ska bland 
annat föra ut demokrati och landets kulturarv bland eleverna. I planeringsområdet ska det 
finnas ett internationellt perspektiv, ett miljöperspektiv samt ett etiskt perspektiv. Läraren har 
vid sin planering en så kallad planeringsram vilken består av sådant som begränsar lärarens 
handlingsutrymme. Skolans samhällsuppdrag i form av styrdokumenten och skolan som 
organisation påverkar här. Lärarens egna pedagogiska grundsyn och uppfattning om vad 
yrkesutövningen består i, begränsar också vad som är möjligt att göra och inte göra i 
klassrummet. Till planeringsramen finns ramfaktorer. Yttre ramar är de som sätts i stat och 
kommun. De inre ramarna styrs av kommun, skola och lärarlag. Exempel inom den inre 
ramen är skolans budget, timplan, skolans planlösning gällande lokaler, form på grupper, 
lärare och elever. Lärarens planering påverkas även av hans eller hennes pedagogiska 
grundsyn. Det finns många olika slags planeringar som till exempel lektionsplanering, 
planering av grupparbete och veckoplanering. Eleverna kan få delta i planeringen. 
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Kontroll 
Lärarens kontroll i klassrummet är en process genom vilken läraren försäkrar sig om att 
elevers klassrumsbeteende uppfyller målen. Skolan, lärarna, föräldrar och elever sätter dessa 
mål att sträva mot. Till sin hjälp har läraren diverse regler vilka kan bestämmas av lärare, 
lärare tillsammans med elever eller eleverna själva. Reglerna kan gälla hur eleverna ska 
uppföra sig gentemot varandra, hur den gemensamma tiden ska användas på schemat och hur 
man ska förhålla sig till uppgifter som står på schemat. 
För att kontrollen ska fungera behövs disciplin och självdisciplin. I kontrollen finns fostran 
med. Fostrans betydelse behandlas i läroplanen. 
 
 
Motivation 
Det kan vara svårt för en lärare att motivera 30 stycken elever, men han eller hon ska hela 
tiden arbeta för att skapa motivation hos samtliga elever. För att kunna motivera eleverna 
måste läraren vara medveten om varför han eller hon arbetar på ett visst sätt, varför ett visst 
innehåll för lektionen har valts, varför ett visst arbetssätt är det bästa och vilka mål som finns 
med verksamheten. Det finns olika sorters motivation. Här får man som lärare försöka 
åberopa elevernas behov. Som lärare är det mycket viktigt att berömma elever. Beröm skapar 
en stor dos av motivation. 
 
 
Gruppering 
Inom skolan finns det många olika slag av grupperingar, till exempel helgrupp, halvgrupp och 
nivågruppering. Gruppindelning kan göras på många vis. Problem som kan uppstå vid 
grupparbeten är till exempel att någon elev inte gör sin del eller att någon elev anser sina idéer 
som de enda rätta. Läraren behöver hjälpa eleverna till att lära sig hur grupparbete fungerar. 
 
 
Individualisering 
Det krävs en stor arbetsinsats av läraren för att kunna genomföra individualisering i en klass. 
Han eller hon måste då variera undervisningens innehåll och form, variera den tid eleverna 
behöver för att lära sig, variera studiesätt med tanke på de olika lärstilar som kan finnas i en 
klass samt anpassa undervisningen till elever med behov av särskilt stöd. Det gäller att fånga 
elevens intresse vid individualiseringen. Individualisering brukar vara den del av ledarskapet i 
klassrummet som upplevs svårast av de behöriga lärarna, då den kräver en oerhörd 
arbetsinsats. Arbetet kan ofta underlättas genom att läraren ingår i ett arbetslag. 
 
För att kunna hantera dessa arbetsuppgifter behöver läraren ha tre kompetenser, vilka enligt 
Stensmo är 
 

• Ämneskompetens 
Läraren ska ha kunskap om begrepp, fakta och teorier i undervisningsämnen. Läraren 
ska även vara medveten om forskning och kunskapsutveckling inom dessa ämnen 
samt ha förmågan att kritiskt granska ny kunskap. 

• Didaktisk kompetens 
Läraren ska kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning. Han eller hon ska 
i samband med detta ha tänkt igenom val av innehåll, val av metod och skälen till 
dessa val. 
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•  Ledarkompetens 
Läraren ska kunna organisera och leda skolklassen. Han eller hon ska kunna hantera 
frågor om disciplin, ordning och elevomsorg. Läraren ska även kunna gruppera elever 
för olika arbetsuppgifter och interaktionsmönster samt individualisera elevers arbete. 

 
Förutom dessa kompetenser påverkar lärarens egen pedagogiska grundsyn huruvida hans eller 
hennes lärarroll ska formas. Inom denna grundsyn ingår bland annat kunskapssyn, etiksyn, 
männiksosyn och samhällssyn. Stensmos indelning är lik Bergems indelning i samband med 
diskussionen runt lärarens professionalism.  
 
Det finns olika ledarskapsteorier. Granér skriver om den teori som är mycket vanlig, nämligen 
den som under mitten av 1900-talet gjordes av Kurt Lewin m.fl. Teorins indelning av 
ledarskap är: 
 

• Det demokratiska ledarskapet 
Gruppmedlemmarna deltar aktivt i planering och genomförande. 
Ledarrollen består av att vara tillgänglig , kunna ge någon hjälp vid behov samt att 
aktivt samarbeta med gruppmedlemmarna och stimulera kommunikationen inom  
gruppen. 

• Den auktoritära ledaren 
Han eller hon styr hela verksamheten och fattar ensam alla beslut utan att rådfråga 
gruppen. 

• Låt-gå-ledaren  
Ledaren låter gruppen sköta sig själv och tar inga initiativ utan agerar endast när han 
eller hon blir tillfrågad. 

I denna indelning fokuseras maktfördelningen mellan grupp och ledare.  
 
Lärarens funktion utifrån styrdokumenten 
Statsmakten har förändrat ansvarsfördelningen mellan den nationella och den lokala nivån och 
mellan dem som ska besluta om skolans mål och dem som ska arbeta med förverkligandet. 
Detta ställer nya krav på bland annat lärarna. De förväntas ta ansvar för att de nationella 
målen utformas till undervisningsmål 
Kajsa Falkner, forskare vid pedagogiska institutet i Uppsala skriver  
 

Till skillnad från den tidigare regelstyrningen ska lärare, elever och skolledare 
nu själva välja undervisningsstoff och lämpliga vägar – arbetssätt och 
undervisningsmetoder – för att nå de uppsatta undervisningsmålen.(s.63) 

 
Målstyrningen förutsätter, som tidigare framhållits, en så kallad professionell 
lärargrupp. (s.64) 
 

Läraren har nu ett ökat ansvar för undervisningen samtidigt som den får mer frihet till att själv 
bestämma över hur och med vad den ska arbeta för att nå de nationella undervisningsmålen. 
Denna frihet förutsätter en självdisciplinering. 
 

Den yttre kontrollen - i form av regelstyrning – ersätts av en intern kontroll, det 
vill säga professionaliteten. Lärarna förväntas disciplinera eller kontrollera sig 
själva genom att de söker nå en professionell ställning. (s.65) 

 
Läraren måste nu kunna argumentera för varför den valt ett visst undervisningsinnehåll och 
vissa arbetssätt i sitt arbete till att nå de nationella undervisningsmålen. Nu ska läraren finna 
lösningar istället för att verkställa nationella beslut. Samtidigt har föräldrarnas rätt till insyn i 
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skolverksamheten ökat. Läraren måste nu arbeta för en god relation till hemmet. Det mesta i 
skolan skall dokumenteras. Den administrativa delen i lärarrollen har ökat stort. 
 
Lars-Erik Bjesmo, universitetslektor och lärarutbildare vid lärarhögskolan i Stockholm 
skriver i samband med den nya lärarrollens administrativt växande del 
 

Känslan för, och kunskaper om, elever är av grundläggande betydelse för att 
framgångsrikt kunna bedriva lärararbete. Men räcker detta för att vara en god 
lärare? (s.67) 

 
Han anser att relationen lärare – elev ständigt kommer att vara i fokus oavsett hur skolan 
utvecklas. När det gäller skolans förändring påpekar han att begreppen om skolans 
decentralisering, avreglering och målstyrning har samtida begrepp vid sin sida, nämligen 
lärarprofessionalism och lärarroll. 
 

Med lärarroll avses de handlingar och värderingar som följer med 
yrkesutövningen. (s.67) 

 
Omgivningens (kollegors, elevers, föräldrars) förväntningar på läraren liksom individens egen 
förväntning på sitt yrke samt hennes/hans ålder och sociala bakgrund bestämmer de beteenden 
som ingår i yrkesrollen. Det finns många krav från samhället och inifrån skolan på läraren. 
Varje dag måste han eller hon ta ställning till vad som hinns med och vad som inte kan hinnas 
med.  
 

Läroplanen är förpliktigande för skolans lärare, och den är föräldrarnas garanti 
för att arbetet i skolan utförs i enlighet med de lagar och intentioner som finns 
formulerade. Kännedom om lagar, regelverk och andra styrdokument är ett 
grundvillkor för varje lärares yrkesutövning. Styrdokumenten är uttryckta som 
föreskrifter, d v s lärarna är förpliktigade att följa dess mål och intentioner. 
(Bergem, s.87) 

 
För att läraren ska kunna leva upp till styrdokumenten måste han eller hon ha goda 
ämneskunskaper och kunna föra ut dessa till eleverna. (Bergem, 2000) 
 
För att kunna arbeta med alla arbetsuppgifter inom lärarrollen behöver läraren få fortbildning. I 
skollagen nämns just fortbildning i kapitel två, paragraf 7 
 

Varje kommun och landsting skall se till att kompetensutveckling anordnas för 
den personal som har hand om utbildningen. Kommuner och landsting skall 
vinnlägga sig om en planering av personalens kompetensutveckling. 

 
Respekten för läraren som offentlig person har minskat, men ändå har politiker och föräldrar 
ögon på den. Ofta är förväntningarna många och motstridiga gällande vad läraren kan 
åstadkomma i skolan. När skolreformer ska genomföras uppstår genast diskussioner om att 
lärarna ska skaffa sig ny och utvidgad kompetens till sin nya lärarroll. Detta gör att allt fler 
lärare känner att de kommer i kläm mellan de många kraven och idealen.(Berggren,2000, 
s.83) 

 
Läroplansförändringarna är en avspegling av de stora samhällsförändringar som gäller för vår 
tid. Ansvaret för skolans innehåll och utformning har genom LpO 94 överlåtits till lärarna i 
samverkan. Den svenska skolan har haft flera läroplaner under historiens gång. Det tycks vara 
så att LpO 94 kommer att få större betydelse än tidigare läroplaner vad gäller lärarens arbete.  
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I LpO 94 står det tydligt att undervisningens uppgifter ska lösas i samverkan mellan lärare, 
vilket ställer krav på att dessa kan samarbeta. 
 

Skolans profilering och gemensamma målsättning är för läraren nya uppgifter. 
Den länge rådande principen om skolans nationella enhetlighet kan därmed 
anses övergiven. (Bjessmo, s.68) 

 
Varje skolmiljö präglas av den befintliga sociala sammansättningen, den lokala 
kulturen, ekonomin och historien. Eleven är med andra ord inte densamma från 
den ena skolan till den andra. 
Denna insikt och dess konsekvenser är klassisk lärarkunskap. (Bjessmo, s. 69) 

 
Lärarna är medvetna om att skolor skiljer sig i en och samma stad. De söker sig därför till den 
skola som känns bäst utifrån deras lärarroll och personlighet. I och med förändringarna inom 
skolan ökar lärarnas önskan om fortbildning, då främst i form av ämnesfördjupning och 
ämnesbreddning. 
 

God lärarkunskap är att i varje unik undervisningssituation med sin unika 
elevsammansättning göra de rätta didaktiska bedömningarna och utöva rollen på 
rätt sätt. (Bjessmo, s.70) 

 
Läraren måste kunna överföra kunskaper till eleverna, ha insikt i att detta kan ske på olika sätt 
och ha många olika arbetsmetoder samlade. 
 
Bjesmo anser att lärarens kunskap om sin roll visavi eleven tillhör de bestående icke utbytbara 
lärarkunskaperna. Läraren är alltså inte utbytbar. Datorn kan inte ta över dessa kunskaper. 
Däremot tror Bjesmo att andra delar av lärarrollen kan påverkas av datorns ingång i skolan.  
 

I framtiden kan man komma att göra andra indelningar av lärares arbete där 
kompetenser lyfts fram som inte bara handlar om undervisningen. Skolan bör ta 
tillvara kompetenser som att planera, att utforma kursplaner och målsättningar, 
att handleda yngre lärare, att undervisa på områden där speciell kompetens finns 
t ex datakunskap, att ansvara för skolprojekt o s v. (s.70) 

 
Läraren behöver nu kunna hantera andra uppgifter än vad läraren behövde för tjugo år sedan. 
De nya uppgifterna kommer med all sannolikhet att bli fler. Samtidigt finns det säkert gamla 
uppgifter som lärarna kan ifrågasätta huruvida dessa ska vara deras eller någon annans. 
 
Lärarlegitimation är nödvändig anser Mats Gudmundsson och Gunilla Cederwall  
Om en legitimation används ökar läraryrkets status och kvaliteten på skolan. Kommunerna 
kan då inte spara pengar genom att använda obehöriga lärare. Kommunerna får inte använda 
sparkrav och rationaliseringar som ursäkt för att långtidsanställa outbildade vikarier eller för 
att systematiskt anställa lärare som ”kostar mindre”  i lön och sociala utgifter. I skollagen står 
det i andra kapitlet, paragraf tre 
 

Kommuner och landsting är skyldiga att för undervisning använda lärare, 
förskollärare eller fritidspedagoger som har en utbildning avsedd för den 
undervisning de i huvudsak skall bedriva. Undantag får göras endast om 
personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat 
särskilt skäl med hänsyn till eleverna. 

 
Gudmundsson och Cederwall upplever det vara mycket tråkigt när kommunerna ändå 
kringgår skollagen. Lärarnas långa och kvalificerade utbildning måste respekteras. ”Folk 
direkt från gatan”  får inte undervisa. Läraren är lika viktig för unga människors utveckling 
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som en läkare är för en patient. Detta ansvar kan vara mycket avgörande för de unga 
människornas möjligheter i livet. Detta ansvar ska endast välutbildade och garanterat kunniga 
och lämpliga lärare få ha. Genom att införa lärarlegitimation kan fel personer stoppas utanför 
skolan. Lärarlegitimationen ger kommunerna, eleverna och föräldrarna en garanti för att 
lärarna har de kvalifikationer som undervisningen kräver. Lärarkompetensen skulle i skolan 
troligtvis komma att höjas och undervisningen stärkas. Respekten för läraryrket skulle med all 
sannolikhet att öka. Nu är inte längre lärarrollen auktoritär utan måste formas av varje lärare 
utifrån dennes personliga kompetens. I detta sammanhang kan lärarlegitimation skapa en 
professionell yrkesgrupp. 
 
Som avslutning på litteraturgenomgången kan slutsatsen dras att lärarens professionalism 
berör fler än lärarna själva. Lärarlegitimationens vara eller icke vara blåser upp i skoldebatter 
med jämna mellanrum. För att lärargruppen ska kunna se sitt yrke som professionellt måste 
den behärska olika kompetenser samt ha stöd för denna utveckling av omgivningen. I 
styrdokumenten står det tydligt och i stor utsträckning vilken roll läraren ska ha i skolan och i 
elevernas liv. Skolan är målstyrd och för att målen ska kunna omvandlas till konkreta mål för 
respektive skolas undervisning krävs det att de berörda i detta arbete är pålästa om vad de 
olika styrdokumenten vill med skolverksamheten.  
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4 Syfte och frågeställningar  
Mitt syfte med examensarbetet är att ta reda på hur obehöriga lärarvikarier upplever sin 
arbetssituation inom den kommunala grundskolan. För att få en bra bild av deras situation har 
jag utöver intervjuer med några av dem även valt att intervjua den kommunala 
vikarieförmedlingen i min utvalda kommun om hur den arbetar med sina lärarvikarier. Jag har 
även intervjuat personer som är ansvariga för vikarieanskaffning på skolor för att få en bättre 
insikt i vikariernas arbetssituation. Jag har under mina intervjuer ställt ett antal frågor om 
lärarvikariat samtidigt som jag har utgått från fyra övergripande frågeställningar. Dessa är 
riktade till de obehöriga lärarvikarierna. 
 

• Varför har de valt att arbeta inom skolan? 
• Hur genomfördes anställningsförfarandet? 
• Hur upplever de sin arbetssituation utifrån krav och stöd? 
• Hur upplever de lärarrollen och dess arbetsuppgifter? 
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5 Metod 
Efter det att jag bestämde mig för att skriva om obehöriga vikarier tog jag kontakt med 
Skolverket för att få information om tidigare forskning runt lärarvikarier inom den 
kommunala skolan. Av Skolverket fick jag veta att fakta om vikarier är mycket begränsad. 
Skolverkets personal var hjälpsam och kunde i alla fall erbjuda mig en utvärdering 
innehållande statistik på hur det ser ut i den kommunala skolan gällande obehörig 
lärarpersonal. Efter att ha läst utvärderingen tog jag kontakt med lärarförbundet för att få dess 
syn på obehöriga lärare. Givetvis tycker Lärarförbundet inte om att det finns så många 
obehöriga lärare inom den kommunala skolan. Samtidigt arbetar fackförbundet inte aktivt för 
en minskning av dessa. Lärarförbundet bevakar dock enskilda medlemmars intressen så att 
dessa inte begränsas av de obehöriga lärarna.Medlemmarna ska ha förtur till vikariat och fasta 
tjänster i skolan även i fortsättningen. Detta gäller även studerandemedlemmarna. Man kan 
säga att Lärarförbundet arbetar indirekt mot fenomenet obehöriga lärare. Lärarförbundet 
påpekade för mig att kommunerna allt för ofta brister i sitt ansvar när det gäller fortbildning 
och stöd till de obehöriga lärarna. Ofta får kollegor till dem ge stöd.  
 
Nästa steg var att ta kontakt med vikarieförmedlingen i den kommun i Mellansverige som jag 
valt ut till min undersökning. Jag ville veta hur många av vikarieförmedlingens vikarier som 
är obehöriga. Tyvärr kunde jag inte få någon exakt siffra. Det finns ingen statistik på detta hos 
vikarieförmedlingen.  
 
Vikarieförmedlingen gav mig namn på obehöriga lärarvikarier som jag tog kontakt med efter 
att ha byggt upp ramarna för mitt examensarbete. Efter intervjuerna med dessa personer och 
med de vikarieansvariga på skolorna tog jag åter kontakt med vikarieförmedlingen vilken 
svarade på mina frågor som uppstått under arbetets gång.  
 
När allt intervjumaterial var insamlat började en tidskrävande sammanställning samtidigt som 
en litteraturstudie runt lärarens funktion och vikariesituationen i landet gjordes. 
 

5.1  Val av metod 
Mycket tidigt bestämde jag mig för att använda en kvalitativ forskningsmetod. Enkät var inget 
alternativ för mig utan intervju.(Carlström & Hartman, 1995) Då det inte finns så mycket 
fakta om obehöriga vikarier sedan tidigare kan det vara svårt att veta vad dessa tycker om 
skolan. Genom att varken göra en helt strukturerad eller en helt ostrukturerad intervju ansåg 
jag mig ha de största möjligheterna till att nå intervjupersonerna och få kunskap om deras syn 
på vikarier och deras arbetssituation inom skolan. Under kursen Kvalitetsarbete och 
utvärdering i skolan fick jag under hösten 2002 lära mig skillnaden mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskningsmetod och vad man ska tänka på som användare av dessa två metoder. 
Carlström och Hagman skriver om den kvalitativa metoden på följande sätt 
 

Den kvalitativa metoden kännetecknas av flexibilitet. Det finns således 
möjligheter att ändra på uppläggningen under genomförandet av 
undersökningen. Detta innebär att om man under arbetets gång skulle upptäcka 
att vissa frågeställningar glömts bort eller formulerats fel, så kan man rätta till 
detta. Det finns också möjligheter till att ändra teknik för insamling av data. 
(s.64) 
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Som jag redan nämnt finns det inte mycket fakta om vikarier inom skolan. Jag kunde därför 
inte läsa fakta i form av forskningsrapporter och annan litteratur och utifrån dessa bygga upp 
grunden för mina intervjuer. Istället utgick jag från egna erfarenheter och frågor som uppstått 
hos mig i samband med dessa. Mina kunskaper från lärarutbildningen, då främst från 
praktikperioderna var också viktiga för mitt förarbete till intervjuerna. Jag skrev ner de 
områden jag ville ställa frågor till. Dessa var till de obehöriga vikarierna ”personens val av 
vikariearbete inom skolan” , ”anställningsprocedur och arbetsgivare”  samt ”personens syn på 
lärarrollen” . Till de vikarieansvariga på skolorna valde jag frågeområdena 
”vikarieanskaffning” , ”anställningsprocedur”  samt ”din syn på lärarrollen” . Jag var medveten 
om att intervjupersonerna säkert skulle komma att nämna information som jag kanske inte 
förväntade mig att få och då gäller det att vara flexibel med frågeställningarna för varje 
frågeområde. Vissa frågeformuleringar skulle kanske bli otydliga för en person som inte gått 
lärarutbildningen. En fråga som till exempel Hur ser du på lärarrollen? skulle för en oinvigd i 
den pedagogiska världen te sig svår att svara på . Här skulle jag kunna behöva förklara på ett 
tydligare sätt vad lärarrollens olika delar är och ge exempel till dessa. Det kunde även bli så 
att jag inte kunde träffa alla intervjupersoner som jag hade som mål för min insamling av data. 
Kanske skulle jag bli tvungen att göra intervjuer via telefon. Kanske skulle antalet 
intervjupersoner skilja sig från vad jag i början planerade. Det gällde alltså för mig att vara 
mycket flexibel. 
 
Vidare skriver Carlström och Hagman 
 

Undersökaren eller utvärderaren har med den kvalitativa metoden en större 
möjlighet att få riklig information, att gå på djupet och verkligen ”krama” sina 
uppgiftslämnare på information. (s.64) 

 
Jag valde tidigt att utgå ifrån att mitt examensarbete skulle begränsas till inte allt för många 
intervjuer av obehöriga vikarier och vikarieansvariga. Samt att intervjuerna endast skulle 
beröra en kommun. Alltså inte flera kommuner som sedan skulle jämföras. Mitt val av 
kommun byggde på att jag tidigare varit i kontakt med den kommun som kom att få ingå i 
min undersökning. Mina få intervjuer skulle förhoppningsvis bli en grund för fortsatta 
framtida forskningsarbeten om obehöriga vikarier och då kommer information om olika 
kommuner bli mer intressant. Nu skulle jag enbart ”skrapa på ytan ”  av detta fenomen i 
Sveriges skolor. Jag behövde då ha information som ger grund till vad framtida forskare kan 
behöva veta för att kunna utveckla de olika frågeområdena och även kanske finna nya 
områden och perspektiv som jag inte har med i mitt arbete. Om jag hade valt den kvantitativa 
metoden hade jag varit tvungen att räkna med att den ger mer exakt information samtidigt 
som den kan vara mycket ytlig. Jag ville ha ett samtal i förtroende med de personer som jag 
skulle komma att intervjua. Genom samtalen ville jag få en större inblick i de obehöriga 
lärarnas situation i skolan. 
 
Vid min första kontakt med personerna, vilken skedde via telefon presenterade jag mig och 
berättade mitt syfte med kontakten samt sade att jag fått deras namn via vikarieförmedlingen. 
Jag gav dem möjlighet till att välja plats och tid för intervjun efter att jag konstaterat att de 
fortfarande var intresserade av att delta i min undersökning. Vid detta tillfälle nämnde jag kort 
vilka områden mina frågor skulle behandla och att intervjupersonerna inte behövde förbereda 
sig på något sätt samt att intervjun skulle komma att ta ungefär 30 minuter. 
 
Vid andra kontakten, vilken var när vi träffades, presenterade jag mig åter och berättade mitt 
syfte med undersökningen. Jag berättade även att de skulle vara anonyma i mitt 
examensarbete samt att varje person skulle få bli ett vikarieporträtt i min resultatdel. Detta 



20 

porträtt skulle utformas på ett sätt som minimerade chansen för läsaren att förstå vem vikarien 
ifråga är. Det sista jag gjorde före det att jag började ställa frågor från min intervjuguide var 
att fråga huruvida de ställde sig till att bli inspelade på band. 
 
Mitt mål med intervjuerna var att skapa ett normalt samtal mellan två personer. Hos både mig 
som intervjuar och den person som blir intervjuad skall det finnas ett intresse och förståelse 
för ämnet. De personer som jag intervjuade visade ett stort intresse och förståelse för ämnet 
vilket de delgav mig under intervjuerna. Jag var noga med att frågorna skulle vara korta och 
enkla. Under mitt arbete före, under och efter intervjuerna arbetade jag utifrån Bells checklista 
på sidan 127 – 128 i Introduktion till forskningsmetodik. Jag byggde upp en intervjuguide där 
frågornas ordningsföljd var väl genomtänkt. Jag började med några enkla frågor om personens 
bakgrund och val av lärarvikariat, det avslutande området i intervjun gällde personens syn på 
lärarrollen. Med denna uppbyggnad ville jag skapa en trygghet hos personen. Den skulle inte 
behöva känna att jag var ute efter att leta brister hos henne eller honom. Jag gjorde ett par 
pilotintervjuer vilka gick bra. Vid dessa märkte jag dock att vissa begrepp behövde förklaras 
för att underlätta personens svar. Bell skriver just detta, att begrepp kan behöva förklaras då 
de uppfattas olika av personer. Jag var mycket noga med att undvika ledande frågor och 
värderande frågor. Personen fick en fråga i taget och utrymme till att utveckla sitt svar. Runt 
detta skriver Bell  
 

De flesta intervjuer som görs under informationsinsamlingsfasen kommer att 
hamna mellan den helt strukturerade och den helt ostrukturerade intervjun. Att 
lämna en viss frihet för respondenten att prata om det som är viktigt för honom 
eller henne (snarare än det som intervjuaren är intresserad av) är förstås av stor 
betydelse, men en viss struktur i intervjun är också av vikt. Det ger i någon mån 
en garanti för att alla ämnesområden och teman kommer med – något som inte 
är alldeles säkert med en helt ostrukturerad intervju. (s.122) 

 
När det gällde hur jag skulle dokumentera intervjuerna såg jag två alternativ som möjliga. De 
aktuella alternativen som fanns var att direkt under samtalet skriva ner den information som 
gavs eller att spela in den på band. Jag såg både för- och nackdelar med att spela in respektive 
att inte spela in. Jag kom fram till att jag skulle pröva båda sätten och välja det som kändes 
bäst. 

5.2 Val av intervjupersoner 
Vid min första kontakt med vikarieförmedlingen frågade jag om den kunde ta kontakt med 
vikarier som inte är behöriga och som inte har någon kontakt med lärarutbildningen för att 
fråga om dessa kunde tänka sig bli intervjuade av mig. Detta gick bra och efter några dagar 
hade jag fått namn på personer som var intresserade av att bli intervjuade. Jag hade även 
genom egna kontakter på skolor fått namn på vikarier som gärna ville berätta om sitt arbete. 
 
Från början hade jag planerat att intervjua tio obehöriga vikarier. Jag ändrade mig relativt 
snabbt till åtta stycken då det fanns svårigheter att finna totalt tio stycken. Antalet intervjuade 
vikarier slutade med sex stycken. Jag hade hoppats på att få intervjua ytterligare två stycken. 
Vid min telefonkontakt med dem beslöt vi att de skulle höra av sig till mig när de visste mer 
om hur deras dagar såg ut gällande vikariat. De valde dock att inte ringa mig. Jag rådfrågade 
min handledare om huruvida jag skulle göra – ringa dem igen, leta rätt på två andra obehöriga 
lärarvikarier eller nöja mig med sex stycken. Vi kom fram till att det räckte med de sex 
obehöriga lärarvikarierna som jag redan hade intervjuat. Ytterligare två stycken intervjuer 
skulle inte påverka resultatet av intervjuerna förstod vi efter att ha diskuterat den information 
jag redan hade inhämtat. 
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Intervjuguiden till samtalen med de obehöriga lärarvikarierna – se bilaga 1. 
 

5.3 Val av skolor 
Från början hade jag planerat att intervjua två enhetschefer. Dessa skulle representera skolor 
belägna i bostadsområden med invånare från olika socialgrupper. Snabbt ändrade jag mig till 
att intervjua enhetschefer främst på skolor som vikarierna nämnt under intervjuerna. Efter att 
ha ringt till några enhetschefer förstod jag att dessa ofta inte är de som är bäst insatta i 
vikarieanskaffningen på skolorna, utan de delegerar ut ansvaret till någon i skolans 
personalstyrka.  
Mitt val av skolor är grundat på i vilka stadsdelar de ligger i och deras storlek. Jag fick i 
samband med ett eget vikariat på en landsortsskola vetskap om att landsortsskolorna har svårt 
att få vikarier. Detta gjorde att jag även kontaktade flera skolor utanför staden i den kommun 
som undersökningen genomfördes i. 
 
Intervjuguide till samtal med de vikarieansvariga på skolorna – se bilaga 2. 
 

5.4 Egna reflektioner kring mitt metodval 
För mig är det en självklarhet att använda kvalitativ forskningsmetod vid detta ämne. När det 
gäller sättet på vilket jag valde ut de aktuella obehöriga lärarvikarierna såg och ser jag en viss 
risk i att vikarieförmedlingen vid sin kontakt med vikarier eventuellt fick ett positivt svar från 
just de personer som ser positivt på sitt arbete och kan hantera sin situation på ett 
tillfredställande sätt. Min önskan var från början att få en bredd i urvalet för att få en bättre 
uppfattning om hur obehöriga lärarvikarier ser på skolan. Kanske jag har missat att få en 
vinkling på detta fenomen från flera håll utöver de jag fått ta del av. Eftersom det var svårt att 
finna vikarierna på egen hand valde jag dock att ta denna risk. En av de vikarieansvariga 
frågade just om jag ville intervjua enbart vikarier som klarar av att hantera lärarrollen på ett 
bra sätt. Jag svarade att jag helst ville ha spridning hos vikarierna, d v s få kontakt med 
personer som tycker både positivt och negativt om sin arbetssituation. 
 
Vid intervjuerna med de vikarieansvariga på skolorna märkte jag att vid frågeområdet ”din 
syn på lärarrollen”  fick jag mest utförliga svar i samband med intervjuer av enhetschef eller 
biträdande enhetschef. Under vissa intervjuer fick jag inte alls utförliga svar. Samtliga skolor 
har varit villiga att ta sig tid till mig med ett undantag. Undantaget var en skola med en 
vikarieansvarig som var mycket kort mot mig. En av vikarierna hade nämnt denna skola som 
en skola som lade tonvikt på att ordna vikarier utan vikarieförmedlingens hjälp. När jag 
ringde skolan sade den vikarieansvarige att det inte fanns någon vikariepool på skolan utan 
när en vikarie behövdes kontaktades vikarieförmedlingen. Något mer utförligt svar fick jag 
inte.  
Det finns en skola i staden som brukar bli utvald av lärarstudenter när dessa ska göra olika 
undersökningar. Enhetschefen berättade att den här skolans personal nu säger ifrån att den 
inte vill delta i studenternas undersökningar då dessa blir för många. Jag blev dock hänvisad 
till den vikarieansvarige som gjorde ett undantag för mig och svarade på mina frågor via 
telefon. Jag fick vid ett besök på en annan skola veta att ett stort antal lärarstudenter hade 
kontaktat skolan om diverse intervjuer och enkäter till deras examensarbeten och andra 
skrivuppgifter. Lärarstudenterna hade då valt att ringa ett par veckor före jul i hopp om att få 
intervjua personal eller skickat enkäter som skulle fyllas i under en period på ett par dagar. 
Detta beteende uppskattades inte av skolan, då det ofta inte finns tid över till sådan aktivitet i 
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slutet av en termin. Jag fick dock komma och göra en intervju. Det kändes inte bra att göra 
intervjuer under den sista månaden på höstterminen samtidigt som jag måste ha i åtanke att 
det tidigare inte hade funnits möjlighet till att genomföra dem då slutpraktiken tog mycket tid 
och kraft. Jag var dock mycket noga med att vid mina kontakter alltid vara flexibel. De 
personer som jag valde att intervjua fick alltid en möjlighet till att tacka nej då jag 
tydliggjorde min förståelse för om de inte hade tid med mig samtidigt som jag berättade hur 
viktigt mitt ämne obehöriga lärarvikarier är för mig. De vikarieansvariga kom alltid på en 
lösning i sina stressiga arbetssituationer om när de skulle kunna samtala med mig. Jag tror att 
de flesta av dem har ett stort intresse för just mitt ämne vilket de även påpekade ibland genom 
att säga att mitt ämne var något nytt och intressant som examensarbete. 
 
Mitt tillvägagångssätt vid genomförandet av intervjuerna har varit i olika form. Målet var att 
träffa samtliga personer, vilket inte jämt var genomförbart då höstterminen närmade sig sitt 
slut. De vikarieansvariga har ofta deltagit i betygsättningsprocessen och diverse möten på sina 
respektive skolor. Vikarierna har också varit svåra att bestämma möte med då dessa inte alltid 
har vetat var de ska vikariera inom de närmsta dagarna. När det har varit omöjligt att 
bestämma träff har jag valt att intervjua dem via telefon. Platsen för intervjuerna har varit 
främst på de skolor som intervjupersonen befunnit sig på vid den aktuella tidpunkten. Det har 
även skett att jag har mött intervjupersonerna vid högskolan då de befunnit sig på den i 
samband med en kurs. Jag använde inte bandspelaren ofta då jag ansåg att det fungerade bra 
att skriva direkt på papper och sedan skynda hem till datorn efter kontakten med personerna 
för att föra ner informationen. Det fanns ett par vikarier som inte ville bli inspelade, vilket jag 
respekterade. Jag själv anser att bandspelaren kan påverka personer till att inte våga tala fritt, 
vilket skulle ha hämmat mitt arbete. Det tar även mycket mer tid till efterarbetet då en bandad 
intervju ska renskrivas än när en direkt nerskriven intervju ska renskrivas. Samtidigt kan man 
lyssna på en intervju om och om igen vid en bandad intervju.  
 
Eftersom jag valde en kvalitativ metod passade porträttmodellen utmärkt för att ge läsaren 
möjlighet till att följa mitt resonemang samt ta ställning till resultatet av intervjuerna. 
Lindblad skriver 
 

För kvalitativa studier leder analysmetoderna till tolkningar som redovisas på ett 
sådant sätt att läsaren kan förhålla sig till dem. Läsaren ska kunna följa 
resonemanget i uppsatsen och ta ställning till resultaten. (s.24) 

 
Kontakterna med de vikarieansvariga och vikarierna har varit givande för mig. Jag har fått 
möjligheten till att träffa obehöriga vikarier, vilka rikligt berättat livserfarenheter och 
levnadsöden. De flesta av dem har samtalat mycket länge med mig. De har valt att ”bubbla”  
ur sig erfarenheter, upplevelser, funderingar och idéer om skolan och läraryrket. Jag har alltid 
sett till att jag själv haft tid till att sitta med dem så länge som de önskat samtala. Det är 
utifrån de obehöriga lärarvikariernas upplevelser som jag främst skrivit detta arbete. 
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6 Resultat 

6.1 Inledning 
Mitt resultat består av sex lärarvikarieporträtt, en analys av porträtten, en kort sammanfattning 
av vad vikarieansvariga på elva skolor anser om vikarieanskaffning, en intervju av 
vikarieförmedlingen samt en slutsats. De obehöriga vikarierna har figurerade namn. Med 
hjälp av citat visar jag hur de intervjuade personerna har uttryckt sig. 
 
 

6.2 Intervjupor trätt av sex obehör iga lärarvikar ier  
 
 

6.2.1 Anna 
Anna är född i ett europeiskt land och kom som vuxen till Sverige. Nu är hon lite över 50 år. I 
sitt hemland gick hon en teknisk utbildning. I Sverige valde hon att läsa på högskola. Nu har 
Anna en filosofie kandidatexamen i allmän språkvetenskap och psykologi. Då studiestödet tog 
slut var hon tvungen att börja arbeta för att kunna försörja sig under de fortsatta studierna. 
Detta ledde till att Anna började läsa fristående kurser under kvällstid. Språk och pedagogik 
har hon läst på detta sätt. 
 
Anna har haft både korta och långa vikariat som lärare. Ungdomar på gymnasiet trivs hon bäst 
med då dessa gärna vill diskutera olika aspekter av ett ämne. Som vikarie har hon märkt att 
det finns skillnader mellan skolor men även på en specifik skola märks skillnader mellan 
lärarna. Alla arbetar på sitt sätt och har utformat sina egna regler. 
 
Varför Anna valde att börja arbeta inom skolan har sina naturliga förklaringar. Hon har växt 
upp med läraryrket inom familjen. Som mycket ung fick hon undervisa. Hennes erfarenheter 
från bland annat denna tid gör att hon säger till mig: 

 
Jag ser mig som behörig lärare, men är det inte på papperet! 

 
Hennes plan för kommande studier var att läsa mer pedagogik men nu vill hon istället läsa 
mer språk. Anna anser sig ha ett större behov av att lära språk än av att läsa pedagogik. Hon 
ser språkkunskap som en mycket viktig kunskap. 
 
Anna kom i kontakt med vikarieförmedlingen genom arbetsförmedlingen. Det som hon 
upplever vara svårt med att timvikariera är att det aldrig går att veta hur stor löneinkomsten 
för en månad blir. Helst vill Anna ha längre vikariat och då relativt nära hemmet, då hon åker 
med kollektivtrafik. Genom att vikariera på så många olika skolor som hon hunnit göra anser 
hon sig ha lärt mycket om de olika skolområdena. 
Kraven på henne som vikarie har inte varit så många. Någon gång har en rektor sagt att 
skolans regler ska hållas. Vikarien får till exempel inte vara för snäll mot eleverna. Lärare har 
ställt krav på henne. Kraven har varit sådana att olika lärare har haft olika åsikter om hur hon 
ska arbeta. Anna anser själv att det inte alltid går att ta över ett arbetssätt utan hon själv måste 
finna ett sätt som passar henne och eleverna. Det är dessutom svårt att veta vem av lärarna 
hon ska ta råd ifrån. Ibland tänker Anna att till exempel rektorn som säger att hon måste göra 
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på ett visst sätt i klassrummet inte i själva verket är så insatt i hur verkligheten fungerar där 
inne. Anna är glad över att hon är äldre och har lång livserfarenhet och utifrån detta kan ta 
kritik. Hon tror att det kan vara värre för yngre personer som är vikarier. Det är för henne 
viktigt att visa tacksamhet för eleverna som är seriösa och ärliga. Det händer att eleverna 
försöker testa henne, men med tiden har hon lärt sig vad som är brukligt i en klass. 
Hon anser sig inte ha fått något direkt stöd på skolorna i början av vikariatsperioderna. Under 
de längre vikariaten som till exempel har omfattat en termin har hon inte fått någon form av 
fortbildning däremot har hon blivit erbjuden att fortsätta arbeta på skolor efter vikariatets slut. 
En del skolor har hört av sig till vikarieförmedlingen och berömt hennes insats vilket hon 
uppskattar mycket. 
 
Ofta när Anna vikarierar hinner hon inte gå till lärarrummet och ta rast utan måste planera 
lektioner. Under sin tid som vikarie har hon aldrig blivit erbjuden att ta del av läroplanen och 
den aktuella skolans lokala arbetsplan, däremot vet hon att dessa dokument ofta finns tydligt 
tillgängliga. Tiden räcker dock inte till för att läsa dessa.  
 
Hennes syn på lärarrollen har ändrats efter att hon själv börjat arbeta inom skolan. Hon har 
tillsammans med jämnåriga jämfört sitt ursprungslands skola och den svenska skolan genom 
historien fram till idag. Förr skadades många barn av skolans syn på bestraffningar, då dessa 
var legala.berättar hon Nu kan hon tycka att det svängt över för mycket åt andra hållet. 
Eleverna kan idag uppföra sig mycket illa utan att läraren har någon större makt till att 
påverka en stökig elev och den situation som han eller hon skapar. 
Anna är medveten om att stökiga elever söker uppmärksamhet och ibland kan hon ge en 
stökig elev ett uppdrag över dagen, nämligen att vara ledare för klassen. Eleven får då vissa 
instruktioner om vad den ska se till att klassen gör före skoldagens slut. Detta brukar leda till 
att eleven ifråga växer. Eleven vill visa att den kan uppfylla kraven. Hon anser att barn ofta är 
missförstådda. 
 
En bra lärare för henne är en person som kan förstå barn och som är så flexibel att han eller 
hon vågar lämna regler och form för en kort tid. För Anna är det viktigt att hon kan sätta sig in 
i elevernas situation.  
 

Livet är livet! 
Det finns ett liv också i skolan och det ska kännas bra för eleverna! Skolan är 
elevernas andra hem och skall därför vara en plats som eleverna känner sig 
trygga och glada på! 

 
 
Hon anser att läroböckerna inte ska förkastas av läraren då dessa är fina och bra. 
Läraren ska kunna organisera sitt arbete och klara klassrumssituationen. Eleverna ska kunna 
känna sig omtyckta av läraren samtidigt som han eller hon ska kunna känna detsamma utav 
eleverna. Läraren ska inte bestämma vad som är rätt att säga i en viss situation. En elev som 
uttalar sig om något ser sitt uttalande som realistiskt i sammanhanget. Om det nu inte är så 
måste läraren på ett fint sätt förklara att det inte passar att tala om elevens uttalande just nu. 
Läraren ska vara villig till att hjälpa eleverna. Eleverna i sin tur ska se läraren som en stark 
person.  
 
När det gäller lärarens ledarroll tycker Anna att samtliga delar i den är viktiga. Hon tycker att 
som ledare i klassrummet måste man tänka på att elever ibland inte vågar stå inför klassen och 
tala eller läsa högt. I sådana situationer får man lura in eleven i detta sätt att arbeta med hjälp 
av små pedagogiska knep. Då blir det som eleven gör spontant. Det som Anna kan uppleva 
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vara svårt är grupparbeten då hon hela tiden måste kontrollera att alla gruppdeltagare bidrar 
till arbetet. Eleverna behöver få hjälp att lära sig hur grupparbeten fungerar i praktiken. Den 
hjälpen brukar hon försöka bistå med. Hennes egen lärarroll bygger på främst humor. För 
henne är humor viktigt. Eleverna ska under en lektion skratta minst en till två gånger. Ibland 
spelar hon att något blev knasigt för att ge eleverna en anledning till att få skratta. För henne 
är skrattet ett bevis på hög intelligens. Inslag i tv-rutan om skolan följer hon noga och utifrån 
dessa utvecklar hon sig i sin lärarroll. Träffar hon någon som har erfarenhet från skolan 
utbyter hon tankar med den personen. 
 
Själv ser Anna sig som en demokratisk ledare. För henne är det mycket viktigt att det finns en 
valfrihet för eleverna. I idrott kan de få välja mellan till exempel två bollspel. När de röstat 
fram ett av alternativen kan läraren bestämt genomföra lektionen. Genom sitt vikariearbete 
hamnar Anna ständigt i nya situationer på olika skolor. Hon lär sig att utvecklas. När hon ser 
en brist hos sig själv försöker hon ändra detta. Anna säger att det kan vara bra för henne att 
lyssna till kollegor huruvida de uppfattar hennes lärarroll och ledarskap. Hon vill påminna att 
det som händer på arbetstid ofta beror på hur man själv är som person. 
 
När det gäller förslaget på att inga obehöriga lärare ska få sätta betyg säger hon att en del 
människor föds som pedagoger och dessa kan på ett rättvist sätt sätta betyg. 
 
Som avslutning på intervjun berättar Anna om hur hennes första dag som vikarie slutade. Hon 
minns sin första dag som en mycket tröttsam dag. Anna sade till sig själv att om hon skulle 
fortsätta vara så trött skulle hon inte kunna arbeta på det sättet. Med tiden blev hon dock 
piggare. Anna påpekar hur viktigt det är att inte lägga ner energi på detaljer under vikariat. 
Som vikarie måste man prioritera. Unga personer vill ofta rädda hela världen, men med den 
inställningen blir läraryrket extremt tungt. Det är också viktigt att inte göra problem större än 
vad de är. Om ett problem uppstår är det bästa att ta ett par djupa andetag, vänta och sedan 
diskutera problemet istället för att upprörd kasta sig in i det. 
 
Till sist berättar hon att vid flera tillfällen när hon hållit lektion har lärare kommit in i 
klassrummet och utropat 

 
Oj, vad tyst det är i klassen! Så brukar det inte vara! 

eller 
Uppför er, fast att ni har vikarie! 

 
Hon har funderat allt mer på dessa uttryck och deras betydelse. 
 
 

6.2.2 Sara 
Sara är född i ett utomeuropeiskt land och är nu i 45-årsåldern. 
Innan hon kom till Sverige arbetade hon med undervisning. Sara är kognitionsvetare. Som 
sådan utgår man från människan och anpassar tekniken efter hennes behov. Hon har läst 
fristående kurser i till exempel svenska språket och retorik. Under en period har hon 
undervisat invandrare i det svenska språket.  
 
 
Eftersom det för tillfället är svårt att få arbete inom den bransch Sara utbildat sig för har hon 
valt att vikariera. Med bland annat den kognitiva psykologin från utbildningen anser hon sig 
ha fördelar vid vikariat. Ungefär ett par dagar i veckan vikarierar Sara. Tidigare arbetade hon 



26 

inom barnomsorgen. En dag tänkte Sara på hur hon skulle kunna använda sin kunskap från 
utbildningen på ett mer effektivt sätt. Det var då tankarna om undervisning dök upp. Hon 
ringde till kommunen som hänvisade henne till vikarieförmedlingen. 
Hon fick komma på anställningsintervju. Till den hade hon med sig ett intyg som visade att 
hon hade läst minst 120 högskolepoäng, vilket enligt henne är ett krav som 
vikarieförmedlingen kräver av sina vikarier. Sara var tvungen att visa ett utdrag ur 
brottsregistret om att hon inte hade gjort något brott. Intyg och diverse referenser från tidigare 
arbetsplatser visades upp. Frågor om hennes bakgrund, utbildning och sysselsättning ställdes. 
Kraven som ställdes på henne var främst att skriva på ett papper om att hon tagit del av 
tystnadsplikten inom skolan. Hon fick även lära sig fylla i en timrapport. Information om hur 
det går till när en person får ett vikarieuppdrag av vikarieförmedlingen behandlades samtidigt. 
I samband med detta nämndes att ofta finns en planering till vikarien på skolan. Det nämndes 
också att vikarien bör skriva en liten rapport till den undervisande läraren om huruvida 
vikariatet gått. 
 
Sara anser att kraven växer på henne ju längre vikariatet varar på en skola. Det är dock ingen 
som direkt säger till henne vad hon som vikarie ska göra i olika situationer. Sara undrar om 
skolpersonalen tar det för givet att hon kan och vet allt. Skillnaderna mellan skolorna är stora. 
Alla arbetar de på olika sätt. Ibland kan det till och med finnas tydliga skillnader mellan de 
olika klassrummen på en skola. När hon frågar eleverna hur något visst fungerar på deras 
skola kan de ge olika svar, vilket gör situationen svår för henne. 
Sara tycker att de krav som är realistiska i en situation ska hon bli informerad om. Det har till 
exempel hänt att hon inte har fått information om en elevs särskilda behov. Vid ett flertal fall 
har det handlat om elever med koncentrationssvårigheter. I dessa fall har det hänt att hon 
blivit arg och sagt till eleverna att genast återgå till det arbete som klasskamraterna håller på 
med. Först efter lektionerna har hon fått upplysningar om eleverna ifråga. Då har hon skämts 
och tyckt synd om eleverna för att hon inte kunnat bemöta dem på deras nivå. Av dessa 
händelser har hon lärt sig att alltid fråga den undervisande läraren som hon ska vikariera för 
om det finns elever hon bör ha information om. 
 
När det gäller stöd från skolorna anser hon sig inte ha fått något stöd i detaljer. Likaså anser 
hon vikarieförmedlingen vara mindre bra på att ge information. Hon har på egen hand fått lära 
sig att skolorna är olika. Sara anser att det är dags att skolorna slutar  ta allt för givet. Vikarier 
behöver få mer information av dem än vad som ges idag. 
 
Först när Sara hamnat i specifika situationer och själv valt att ställa frågor utifrån dessa har 
hon fått information. En sådan specifik situation var när vikarieförmedlingen ringde henne en 
dag före det långt tillbaka planerade vikariatet och avbokade henne. Då undrade hon om en 
avbokning med ett sådant kort varsel gav ersättning till vikarien. Hon ansåg att vikariatet var 
viktigt för hennes planering av inkomst samt att hon varit tvungen att tacka nej till andra 
vikariat för just detta vikariat. Givetvis hade hon också planerat sina studier utifrån 
vikariatsperioden. Vikarieförmedlingen berättade att ingen ersättning betalas ut till vikarien 
utöver de timmar den undervisar. Skolorna får dock inte avboka med så kort varsel. 
Vikarieförmedlingen lovade att om den aktuella skolan någon mer gång skulle göra så skulle 
den få en tillsägelse. Sara känner att svaret inte var någon större tröst, då detta aldrig kan 
kontrolleras. Nästa gång är det en annan vikarie som råkar ut för skolans avbokning. Under 
hösten har hon upplevt flera liknande avbokningar. Den senaste gällde ett par dagar i en av de 
sista veckorna på terminen. Vikarieförmedlingen ringde och frågade om hon kunde vikariera 
ytterligare i en närliggande vecka för samma lärare som hon skulle vikariera för. När hon 
hade en hemtentamen i veckan som hon blev tillfrågad om kunde hon inte detta, men ville ha 
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som planerat dagarna i den veckan som länge tillbaka var överenskommet. 
Vikarieförmedlingen valde dock att avboka henne för de tidigare överenskomna dagarna, då 
den ville ha en vikarie som kunde arbeta hela den aktuella perioden. Sara förstår att det är bra 
för eleverna att ha så få nya ansikten i klassrummet som möjligt samtidigt som hon kände sig 
orättvist behandlad. De överenskomna dagarna var en viktig inkomstkälla som gick förlorad. 
 
Sara anser att vikarieförmedlingen endast ser sig som ansvarig för att ge vikarien 
telefonnumret till den aktuella skolan och eventuellt även de aktuella arbetstiderna. Ibland ges 
även rådet att vikarien ska söka upp skolans expedition vid ankomsten till skolan. Hennes 
erfarenhet är att arbetstiderna ofta inte stämmer överens med den uppgift som ges om dessa 
senare på skolan. Ibland är skolans expedition stängd och då måste hon söka efter någon som 
kan hjälpa henne till rätta. Detta skapar stress hos henne. När vikarieförmedlingen ringer en 
timme före lektionsstarten och hon därefter med hjälp av en buss ska hinna fram till skolan 
och leta efter någon som kan hjälpa henne tar denna stress en stor del energi. 
Hon föredrar att få information om ett vikariat minst en dag före den aktuella perioden. 
 
Sara efterlyser mer stöd. Eftersom hon hittills enbart haft korta vikariat har hon inte blivit 
erbjuden något större stöd. Hon har aldrig tagit del av läroplanen eller någon lokal arbetsplan. 
För henne är målet att klara av att genomföra den lektion eller de lektioner som ingår i 
vikariatet. Efter lektionerna upplever hon att det inte är någon som bryr sig om henne. 
 

Man borde få lite information. Det skulle ge bättre resultat, ett arbete med högre 
kvalitet och skapa trygghet hos vikarien. 

 
Hennes syn på lärarrollen har inte förändrats efter att hon själv börjat vikariera. Hon har alltid 
tyckt om att arbeta med barn. Sara berättar att hon blev antagen till lärarutbildningen 
samtidigt som hon började sin nu avslutade utbildning. Personer i hennes omgivning har gett 
rådet att hon åter ska söka till lärarutbildningen med tanke på hur den svenska 
arbetsmarknaden ser ut. Hon vill dock inte detta utan arbeta med det hon utbildat sig till. Men 
skulle det vara så att Sara om några år inte fått arbete inom sin bransch kan hon tänka sig 
ändra sitt beslut. 
 
Hon tycker att en lärare ska kunna sitt ämne. Det viktigaste är dock att han eller hon kan 
psykologi. Det skall finnas en medvetenhet hos läraren att människan är en varelse. Eleverna 
ska ses som individer.  

 
Har man inte kunskap om människan kan man inte heller lära ut sitt ämne på ett 
bra sätt. 

 
Inom hennes utbildning har hon fått lära sig att målgruppen och utvecklaren tillsammans ska 
samarbeta för att nå bästa resultat. I skolan skall alltså läraren och eleverna samarbeta. Sara 
anser att en del lärare i personalrummen utövar ett icke-demokratiskt ledarskap. De är 
diktatoriska. De berättar för varandra hur man ska arbeta med barnen, hur man ska kontrollera 
dem. Läraren styr vad som ska göras. Hon själv anser att som lärare ska man inte vara allt för 
hård. För henne är det viktigt att motivera och förklara ofta och mycket. Hon vet inte riktigt 
vad hennes egen lärarroll bygger på. Sara vet dock att den inte bygger på hennes egna lärare 
under skoltiden. Hon har alltid trivts i miljöer där man lär sig saker – som student eller som 
lärare. Relationerna i skolan är för henne mer ärliga och mjuka än i ett företag eller på en 
myndighet. 
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En bra lärare är för henne en lärare som har mycket tålamod och som älskar människor. 
Personen kan lära ut på ett bra sätt. Hon tycker det är hemskt att höra vuxna människor berätta 
hur deras framtid blev förstörd av till exempel matematikläraren som inte kunde förmedla sin 
kunskap. Läraren ska vara så engagerad i sitt yrke så att hon eller han ser individer och inte en 
grupp framför sig. Läraren har ett ansvar för elevernas hälsa, att de ska må bra i skolan. 
 
Som ledare anser Sara sig vara demokratisk. 
  

Det går dock inte jämt att vara så demokratisk eftersom lärarutbildningens 
upplägg och planering hindrar detta. Studenterna lär sig att vara på ett visst sätt 
som allt för sällan gynnar demokratin. Lärarens arbete grundar sig allt för ofta i 
forskning. Vuxna styr utvecklingen i skolan. Men varför inte fråga eleverna, låta 
dem arbeta med utvecklingen? 

 
Det som fungerar mindre bra vid vikariat är enligt henne när skolorna inte är förberedda på att 
hon ska komma till dem, ingen har tid att hjälpa henne. Det borde vara någon på skolorna som 
har som uppgift att ta emot vikarier. Hon vikarierar i år ett till nio. Eleverna brukar vara till 
stor hjälp. Ibland har lärare sagt att hon kan besöka dem i klassrummen bredvid om hon har 
problem. Det svåraste som vikarie är när hon ska samarbeta med en lärare. Det kan vara i 
situationer då två klasser är uppdelade i blandade grupper. Grupperna försvinner till olika 
platser på skolan. Hon känner sig då maktlös, oduglig, passiv och inte tillräckligt bra. Hon ser 
helst att vara ensam i ett klassrum med eleverna. 
 
När det gäller förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg har hon inget klart svar. 
Hon berättar att hon inte vet så mycket om det svenska betygsystemet och hur betygsättningen 
fungerar. Hon anser dock att en obehörig lärare som varit i en klass under en längre tid ska få 
sätta betyg då denne känner eleverna. Men Sara anser att själv har hon inte rätt till att sätta 
betyg på eleverna då kontakten till dem är för liten. Hur kompetent en obehörig lärare är 
gällande betygsättning är individuellt och ska därför prövas vid varje fall. 
 
Som avslutning vill Sara berätta att vikarier alltid är misstänkta av skolans ordinarie personal. 
Ska vikarien klara arbetsuppgiften? Denna misstänksamhet kan enligt henne själv bero på att 
hon är utlänning. Personalen blir extra förvånad när vikariatet gått bra. Kan hon klara det 
svenska språket, undrar säkert personalen.  
 

Min kunskap i ämnet plus deras okunskap om mig som utlänning  väger in i 
deras beteende. 

 
Det förekommer att skolor efter att ha sett hur bra hennes arbete med barnen har fungerat, bett 
henne om telefonnummer för eventuellt fler vikarietillfällen. 
 

6.2.3 Karin 
Karin är lite över 50 år. Som liten blev hon tillfrågad om vad hon skulle bli som stor. Hennes 
svar blev att hon antingen skulle bli sjuksköterska eller lärare. Dessa yrken fanns nära henne 
inom familjen. Nu har hon hunnit arbeta 30 år inom sjukvården. Under åren har hon valt att ta 
tjänstledigt för att få stimulation till att fortsätta arbeta inom sjukvården. Under 
tjänstledighetsperioderna har hon arbetat med utbildning men även studerat själv. I samband 
med studierna har hon valt att vikariera. 
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Studierna har bestått av diverse kurser, bland annat kurser inom programmet för personal- och 
arbetsvetenskap, kortare kurser om migration, hälsa och kultur samt pedagogik. Karin får på 
grund av sin ålder inte något studiestöd längre och då är vikariat inom skolan en chans till att 
få inkomst men ändå kunna fortsätta studera. Hennes första kontakt med vikarieförmedlingen 
skedde egentligen i ren nyfikenhet. Hon gick till den för att få veta vad det var för något och 
hur det fungerade med vikariat. Personalen på vikarieförmedlingen bad henne då att sätta sig 
ner och direkt fylla i papper om att bli vikarie hos dem. Detta ville Karin inte göra förrän hon 
fått information om vikarieförmedlingen och dess arbete. Hon valde efter att ha tagit del av 
informationen att fylla i blanketten om tystnadsplikt. Samtidigt som hon gjorde detta ringde 
en skola av anledningen att den akut behövde en vikarie till en grupp elever. Karin gick direkt 
från vikarieförmedlingen till skolan. Där satte hon sig ner med rektor, ansvarig lärare och en 
elevassistent och samtalade runt situationen på skolan gällande några elever. Samtalet slutade 
med att hon fick ett vikariat som sträckte sig över tre terminer. Hon minns arbetssituationen 
som tuff. 
 
Genom att vara vikarie får hon möjlighet till att se hur en annan offentlig sektor fungerar 
utöver den hon kommer från själv. Hon får även erfarenhet av barn och deras verklighet. Som 
lärarvikarie kan hon styra hur mycket hon vill arbeta vid sidan om studierna.  
 
Under sitt första vikariat fick hon mycket stöd bland annat av elevvårdsteamet på skolan. Utan 
sin breda bakgrund anser hon sig inte ha klarat vikariatet. Karin säger att det var hennes 
personlighet som gav henne det första vikariatet. Den första skolan bad om att få ett utdrag ur 
brottsregistret först i slutet av hennes period. Hon lämnade inte in ett utdrag till skolan och 
funderar nu på varför inte vikarieförmedlingen ber om att få det istället. Det är ändå den som 
har henne anställd.  
 
Det andra vikariatet på en annan skola var inte alls lika bra ur stödsyfte. Det vikariatet gällde 
hemkunskap under en termin. Hon fick det genom att ringa vikarieförmedlingen och fråga om 
det fanns behov av lärarvikarier inför den nya terminen. Till svar fick hon 
 

Ja, javisst, vill du bli lärare i hemkunskap? 
 

Karin tackade ja till vikariatet och fick därpå fyra timmars introduktion i ämnet och några 
dagar under vilka hon bekantade sig med sin arbetsplats och sitt undervisningsmaterial. Hon 
skulle under dessa dagar planera och finna struktur till undervisningen av ett hundratal elever. 
Som tur var hade den undervisande läraren en planering som kunde användas. 
 

Skolan frågade inte efter mig, om hur det gick, ens efter en månad. Ingen tittade 
bort till min lokal. Jag hann inte gå till lärarrummet och fika – fanns inte en 
chans alltså. Jag gick ibland till matsalen och åt. Då träffade jag naturligtvis 
rektor och lärare. Men det var ingen som frågade hur det gick för mig. 

 
Efter en och en halv månad fick Karin börja ingå i ett arbetslag då det visade sig att hon skulle 
få vara vikarie för den undervisande läraren hela terminen.  
 

Där kunde jag stöta och blöta lite efter hand, men det var de första veckorna jag 
hade behövt ingå i arbetslaget och få stöd. Man behöver ha någon som bryr sig. 

 
Karin har påtalat detta till rektorn på skolan. För rektorn har hon berättat hur hon första dagen 
fick leta efter vaktmästaren för att få en nyckel till lokalen och skåpen med läromaterial i. 
Som person tar hon för sig. Det hon inte vet tar hon reda på. Detta beteende räddade henne i 
denna situation. 
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Karin berättar att hon varit anställd i vikariepoolen under många år men det är först nu som 
hon är timvikarie. Tidigare har hon haft längre vikariat. Hon uppskattar att få veta några dagar 
före den aktuella dagen att hon ska vikariera. Då kan hon ringa den undervisande läraren och 
fråga om vad som ska göras. Blir hon uppringd på morgonen och vikariatet ska vara från 
klockan åtta måste hon skynda sig. Framme vid skolan måste hon leta sig fram till 
klassrummet, förhoppningsvis är det någon som är vänlig och hjälper henne till rätta. 
Förhoppningsvis möts hon av en planering liggande i klassrummet eller att någon muntligt 
snabbt ger henne planeringen.  
 

Om jag inte hade haft de åren med längre vikariat, utan börjat som timvikarie 
och hoppat runt så vet jag inte om det hade fungerat. Men nu har jag varit lärare 
redan i flera år och fått lite eller ganska mycket erfarenhet. 

 
Policyn på skolorna om huruvida vikarier ska bemötas är mycket varierande. Det verkar inte 
ens finnas någon strategi på skolorna om eller plan på hur vikarier ska tas emot. Karin berättar 
att det kan finnas en vikariepärm med lite information. När hon vikarierade i hemkunskap 
hade den undervisande läraren en pärm innehållande veckoplanering för en termin, 
lektionstider, instruktioner om matbeställningsförfarande, placeringslistor och skolregler. 
Karin har berömt denna lärare och uppmanat henne till att sprida sin idé till andra skolor. 
Givetvis förstår Karin att en vikarie som kommer fem minuter före sin lektion inte kan läsa 
informationsmaterial då, men kanske senare under någon rast. 
 
När det gäller fortbildning har Karin inte så stor erfarenhet av detta. Under sitt första vikariat 
fick hon delta i en fortbildningsdag. Vid de längre vikariaten har hon fått delta i arbetslag och 
genom dessa fått vara med i till exempel arbetet med lokala arbetsplaner.  
 
Karins syn på lärarrollen har ändrats efter det att hon själv arbetar inom skolan. Hon har dock 
alltid sagt att föräldrar och lärare måste samarbeta. Tillsammans ska de skapa en bra situation 
för barnet och eleven. Detta är en skyldighet. Elevens skyldighet är att skärpa sig i skolan och 
respektera lärare och kamrater. Trots att hon har gått i många skolor, många 
utbildningsformer och under många år så är det först nu hon ser läraryrket på ett annat sätt. 
Det är mycket mer krävande än vad hon tidigare trodde. Enligt henne är patienter mer 
tacksamma än elever. Samtidigt påpekar hon att eleverna ofta inte har valt att själva söka upp 
läraren som patienten har gjort gällande läkaren.  
 
En lärare ska vara humanist med struktur. Han eller hon ska ha skinn på näsan men samtidigt 
ha respekt för människan, barnet, eleven som individ. Styrka och bestämdhet är viktigt. Detta 
är nödvändigt ur många synvinklar, dels för att själv orka och få arbetsro men dels även för att 
eleverna ska få arbetsro.  
 
Karin anser att en bra lärare är den person som har en bred erfarenhet och inte enbart lever 
inom skolvärlden år efter år. 
 

Jag tror inte att den bäste läraren är den som har haft 52 sommarlov. 
 

En bra lärare är den person som inte väljer att gå direkt till lärarutbildningen efter sin egna 
skoltid och efter lärarutbildningen börjar arbeta direkt i skolan.  
 

Lika lite som jag förstått hur lärarens roll är förrän jag själv kommer in i skolan, 
kan inte jag som lärare, om jag bara varit i skolans värld förstå hur det är att 
arbeta i ett annat jobb. 
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Karin anser att lärarna måste fundera på vad eleverna behöver ha med sig från skolan ut i 
yrkeslivet och samhällslivet. Lärarens insikt om detta ökar om han eller hon har gjort något 
annat under några år. Karin tror inte att det räcker med att ha haft ett sommararbete eller andra 
kortare arbeten för att få den insikten. 
 
Ämneskunskap är viktigt att behärska som lärare. Karin påpekar dock att ämnesläraren måste 
ha en insikt i att ungdomar går i skolan i tolv eller nio år. Under dessa år är läraren kanske 
bara en liten, liten del på elevens skolväg och kan kanske bara förmedla mycket lite kunskap 
till eleverna.  
 

Jag ska nog lägga kraften på rätt nivå. Jag tror att jag klarar mig själv som lärare 
bättre om jag ändå inser att jag inte kan lära eleverna allting, jag är ju inte den 
enda läromästaren på vägen. Jag tror att jag inte får se mig som alldeles för 
viktig. 

 
Som lärare är det viktig att ha insikt i om hur människor mår, att kunna avläsa detta, annars 
arbetar man ihjäl sig. Ibland har en elev problem som gör att han eller hon inte kan 
koncentrera sig på sitt skolarbete och läraren kan ibland inte göra något åt det. Karin anser att 
läraryrket blir allt mer ett människovårdande yrke. 
 

Det har blivit mer och mer ett människovårdande yrke och det tycker jag är lite 
fel, därför att jag tror vi måste få föräldrarna till att förstå att det är de som fött 
barnen. Det är de som har huvudansvaret och barn ska egentligen komma 
fostrade till skolan. Där ska man lära sig saker. Men det är ju väldigt mycket 
sociala bitar att ta hand om. 

 
Ökningen av konflikter och sociala bekymmer i skolan leder till att lärares lyhördhet blir allt 
viktigare. Karin själv ser med sina ”sjukdomsögon”, d v s hon studerar personer så även 
elever utifrån ett rent sjukdomsperspektiv. Varför gör eleven så? Hon menar att en elev beter 
sig aldrig på ett visst sätt utan en anledning. Alltså utgår hon alltid från att det finns något 
bakomliggande. 
 
I samband med diskussionen om de sociala problem som uppstår i skolan belyser Karin 
lärarens relation till arbetsgivare. Hon anser att en lärare har fem arbetsgivare; elever, 
föräldrar, kollegor, chef och sig själv. Dessa arbetsgivare ska bedöma lärarens arbete på något 
sätt. Att vara så många till lags anser hon vara omöjligt. 
 
Karin anser att det är svårt för en vikarie att arbeta med hela lärarrollen. Planeringen är ofta 
gjord. Om den inte räcker är hon duktig på att improvisera. 
 

Jag är relativt duktig på att improvisera, jag spinner ofta vidare på det som 
kommer upp, det som verkar intressant. 

 
Genom att hon spinner vidare på något som eleverna tycks se som intressant skapar hon 
motivation hos dem. 
 

Jag gör aldrig själv något utan anledning. 
Varför skulle ungdomar göra det? 

 
Karin berättar att som lärare måste man kunna förklara varför eleverna ska göra något på ett 
visst sätt. Ibland kan det dock vara så att vissa moment inte kan förklaras på ett bra sätt utan 
eleverna får helt enkelt finna sig i att göra det utan en godkänd förklaring. Karins styrka är att 
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hon ofta kan motivera eleverna utifrån exempel ur verkliga livet, i vilka det som ska läras in 
kan vara bra att använda.  
 

Jag blir trovärdig hos elever med mina erfarenheter. 
 

Gruppering är hopplös när man inte känner till klassen, säger Karin. Hon har dock kunskap 
och skicklighet när det gäller att avläsa en klass i inledningsskedet av deras relation. 
 

Jag kan läsa klassen på fem minuter, sedan vet jag vilka som är pratiga och av 
vilken anledning.  
Så det tar inte lång stund förrän jag har kartlagt klassen i stort. 
 

Som ny vikarie för elever i en viss klass brukar hon vädja till deras vänlighet. De får 
möjlighet till att hjälpa henne.  
 
Individualisering är svårt anser Karin Det går bra under längre vikariat. Som vikarie i 
hemkunskap var det inte roligt att sätta slutbetyg i nian. Då gällde det att hon kunde motivera 
varje betyg. 
 
 
Karin tycker att hon kan kontrollera eleverna och undervisningssituationen bra. När hon möter 
elever berättar hon om sig själv och gör klart för dem hur hon vill ha det. Karin brukar säga 
vad hon förväntar sig av dem och vad hon förutsätter. Hennes upplevelse är att eleverna 
uppskattar att få ta ansvar. Hon ser läraryrket lite som ett skådespeleri där det gäller att kunna 
bjuda på sig själv och våga improvisera. Ibland klär hon ut sig. Hon vill gärna beröra flera 
sinnen i sin undervisning. Hennes planering kan ofta vara lös. 
 

Jag ser min roll som att jag har lite lösare planering än vad en vanlig lärare har. 
Det handlar om att det ska bli så bra som möjligt den dagen och jag kan kanske 
hoppa över något och kanske skicka med eleverna något annat som de aldrig 
skulle få om jag inte kommit dit. Jag kan ge dem tips om hur man rent praktiskt 
gör för att se till att kompisen överlever om den sätter något i halsen. Jag kan 
visa en praktisk handling på något de kan ha nytta av under resten av sitt liv, 
som jag vet att de inte kan få, eller förmodligen inte får. 

 
Karins egen lärarroll bygger på hennes erfarenhet, person, föräldraroll och egen uppväxt. Hon 
har tagit lärdom av sina barn. Ibland frågar hon dem om hur de skulle vilja att en vikarie ska 
handla i diverse situationer. Karin har en och annan lärare i sitt minne och då främst utifrån 
hur dessa har intagit klassrummet och hur detta har påverkat henne som elev.  
 
På frågan vilken ledare hon anser sig vara svarar hon att de tre ledarstilarna; auktoritär, 
demokratisk och låt-gå finns inom henne. Vilken stil hon använder beror på vilken situation 
det gäller. Ibland kan hon låta eleverna välja mellan två alternativ, ibland får de fundera ut två 
egna alternativ och välja något av dessa och ibland väljer hon helt på egen hand. Som ny bör 
hon vara så auktoritär som möjligt då detta inger trygghet. Det är viktigt att hålla vad som är 
lovat. Ibland kan hon låta eleverna tjata tills någon av de säger till att de andra är för 
högljudda. Hon väntar ut eleverna och låter dem själva reda ut problemet. Deras ingripande 
kan ge minst lika bra resultat som om hon själv hela tiden skulle kontrollera dem anser Karin. 
Hon berättar att en rektor under sina besök i klassrummet har sagt  

 
Du verkar att ha kontroll. 

 
Ett sådant uttalande påverkar eleverna till att tro på hennes kontroll. 
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Hon har små knep för att ha kontroll över undervisningssituationen. Ibland försöker hon lura 
på elever kunskap genom att låta dem arbeta med det de är intresserade av. Det går till 
exempel att räkna matematik minst lika bra genom att läsa om hästkrafter i en biltidning som 
att räkna i matematikboken.  
 
Karin anser att det mesta fungerar bra under hennes vikariat. 
 

Jag måste säga att oftast är jag nöjd med min insats. Är jag inte nöjd kan det 
bero på mig, eleverna eller också skolledningen eller ansvarig lärare. Det kan 
röra sig om personkemi. 

 
Hon berättar att det inte endast i de högre klasserna utan även i lägre klasser kan finnas någon 
eller några elever som gör allt för att ställa till problem. I sådana fall brukar hon tänka att 
dessa elever beter sig säkert lika illa om någon annan undervisar. Det har hänt att hon har 
misslyckats. Då har det ofta rört sig om att hon varit för spontan och skämtat på ett sätt som 
eleverna uppfattat som ironiskt. 
 

Jag kan ha sagt något som träffat illa och känt det först efteråt. Då kan jag i ett 
läge som vikarie ha svårt att reparera det om jag inte ska tillbaka till skolan. Det 
är mycket jobbigt. 

 
Karin anser sig ha mycket bra kontroll. Det som kan tyckas vara problem behöver inte vara 
det. 
 

Det finns inga situationer jag inte fixar. Jag brukar säga att det här är som en 
akutmottagning, men enda skillnaden är att det finns inga döende här. Då är det 
inga problem. 

 
På frågan om huruvida obehöriga ska få sätta betyg eller ej ger Karin en motfråga 

 
Vad menar du med behörig? Du menar alltså att behörig är man först efter en 
avslutad lärarutbildning? 

 
Karin anser sig inte behöva gå en lärarutbildning.  
 

Skulle jag vilja bli mer behörig skulle jag läsa ämneskunskap och om läromedel. 
 

Hon tycker att det vore skönt att slippa sätta betyg. När hon satt betyg i hemkunskap visade 
hon hur hon tänkte sätta betygen för en behörig lärare som hade eleverna i ett annat ämne. 
Hon lät även den undervisande läraren se betygen innan de blev satta. Karin anser att för att 
kunna sätta betyg måste man ha mycket på fötterna eftersom många delar ska bedömas. Hon 
anser att betygsättningen underlättas inte av att personen som ska sätta betyg är behörig. 
 

Betygsättning kan knappast underlättas av att läraren är behörig. Det är lika 
svårt för den behörige som för den obehörige läraren. 

 
Som avslutning berättar Karin att hon känner sig mycket välkommen och behövd på skolorna. 
Det som uppskattas är främst hennes personlighet, ålder och erfarenhet. Som lärare är man 
alltid ett föredöme vilket ingen i skolan får glömma bort. Hon påminner också att som rektor 
kan arbetssituationen säkert ibland upplevas som svår då han eller hon skall leda lärarna som 
faktiskt också är ledare i sin position då de i sin tur ska leda eleverna. Att vara timvikarie är 
en stor frihet och Karin trivs med sin arbetssituation. Hon kan dock inte tänka sig att alltid 
arbeta med barn och ungdomar utan vill i så fall undervisa vuxna om det skall bli 
undervisningsområdet som blir hennes kommande yrkesområde under en längre tid. 
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6.2.4 Martin 
Martin är i 25-årsåldern och har för tillfället ett vikariat som sträcker sig över ett läsår i år sju 
- nio. På gymnasiet gick han naturvetenskapligt program med sportinriktning. Direkt efter att 
ha avslutat gymnasiestudierna vikarierade han som idrottslärare. Under perioden efter 
gymnasiet gick han tränarutbildning samt arbetade inom olika branscher. Efter ett tag valde 
han att börja läsa naturvetenskapliga ämnen på högskolenivå. Just nu har han ett 
studieuppehåll.  
 
Genom att vikariera inom skolan kan Martin hålla sina kunskaper aktuella inom främst 
biologi. Som vikarie får han utveckla sin förmåga till att planera och tala inför åhörare. Detta 
anser han vara positivt att kunna i sitt kommande yrkesliv. En utveckling sker även på det 
personliga planet. Han upplever arbetet med barn och ungdomar som positivt och roligt. 
Det vikariat som han har fick han genom ett tips från en kompis om att skolan ifråga behövde 
en vikarie. Han tog kontakt med den biträdande enhetschefen som då intervjuade honom. 
Under intervjun fick han svara på vad han är bra respektive mindre bra på och varför han valt 
att arbeta inom skolan. Han fick även visa upp sina betyg från sina högre studier. Den 
biträdande rektorn anser det vara mycket viktigt att den som vikarierar tycker om att arbeta 
med barn och ungdomar.  
 
Några direkta krav på honom gavs inte då. Arbetslaget för hans ämnen gjorde en 
grovplanering åt honom samt gav tips. Lärarna svarade gärna på frågor. De krav som ändå 
sattes på honom anser han vara realistiska. Som ny funderade han på hur personal och elever 
skulle reagera på honom och hans arbete. Kraven på det pedagogiska området kan vara svåra 
att uppfylla. Han berättar 
 

Jag måste kunna argumentera varför eleverna ska göra ett arbete på ett visst sätt. 
De frågar alltid varför saker är på ett visst sätt och då måste jag kunna motivera 
dem. 

 
När Martin började sin vikariatsperiod visade den biträdande enhetschefen hans kommande 
arbetsplats och presenterade kollegorna för honom. Han fick tydliga signaler att han alltid får 
ställa frågor till kollegorna. Den biträdande enhetschefen sade att han alltid är välkommen till 
honom med sina funderingar. Martin anser sig ha ett bra stöd på skolan av både elever och 
kollegor. Han har fått följa med sitt arbetslag på olika aktiviteter. Nu går han en ITIS-kurs 
tillsammans med lagmedlemmarna. I januari ska han få fortbildning i sitt ämne. Kollegorna 
har gett honom tips om pedagogikböcker som är bra att läsa. Dessa tips har han tagit till sig. 
Arbetslaget ser han som ett stort stöd. Om skolan varit som förr, utan arbetslag, tror han sig ha 
upplevt sin situation som tung. Lektionsplanering och det pedagogiska arbetet hade då varit 
svårt. Martin fick direkt i och med sin anställning skolans lokala arbetsplan, vilket är en liten 
bok med mycket tydlig och viktig information. 
 
Martins syn på lärarrollen har förändrats. Det är mer planeringsarbete än vad han trodde. 
Förbereda och rätta prov är tidskrävande. Läraryrket är stressigare. Det är hela tiden många 
småsaker som ska göras utöver själva undervisningen. Hans tidigare uppfattning av läraryrket 
var att läraren gick in i klassrummet och genomförde sin lektion. För detta behövdes inte så 
mycket planeringstid. Läraren kunde sitt ämne och behövde därför inte läsa på. Läraryrket är 
roligare än han trodde. När eleverna visar honom att de uppskattar hans arbete blir han 
mycket glad. 
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Han anser att en lärare ska kunna sitt ämne. Det som är viktigast är att läraren kan och vågar 
skoja till situationer, är spontan men ändå har klara regler.  
 

Ibland måste man säga ifrån att det är dags att arbeta, men lite humor gör 
skoldagen roligare. 

 
När det gäller delarna i lärarens ledarroll är vissa för honom lättare än andra. Att planera och 
kontrollera går bra. Det svåraste är att kunna motivera alla elever. Han vill visa för dem att de 
lär för sin egen del inte för skolan. Men hur ska de förstå? Att dela in eleverna i grupper 
fungerar bra, när han lärt känna eleverna. Individualisering är svårt att genomföra. Martin 
känner att han inte kommit in tillräckligt i arbetet för att kunna göra denna del 
tillfredställande. 
 

Som ny försöker man hålla ordning i klassrummet, ha gruppen samlad. 
 

Martins lärarroll bygger mycket på hans ledarroll inom sporten och erfarenheter från dess 
lagidrotter. I dessa lagidrotter kommer etik och moral in. Ständigt arbetar man med lagandan. 
I dessa sammanhang är det viktigt att de duktiga ungdomarna inte får visa sin egoism utan 
arbeta med att dela med sig av sin kunskap till övriga lagkamrater. Detta gäller även i skolan. 
Duktiga elever och lärare måste lära sig att dela sin kunskap med omgivningen istället för att 
ställa sig vid sidan och framhäva sig själva anser Martin. 
 
En bra lärare är en lärare som är lyhörd. Han eller hon lyssnar till elevernas förslag på 
förändringar av ett arbetssätt, när lärarens arbetssätt inte fungerar bra. Läraren ska ha tydliga 
regler samtidigt som den ska vara en kamrat och vara spontan. Det är alltid elevernas bästa 
som ska vara i centrum. Själv ser Martin sig som en demokratisk ledare, ibland kanske något 
för snäll. Det som fungerar mycket bra är den sociala delen av yrket, då han tycker om att tala 
med folk. Det som kan fungera mindre bra är konflikthantering med elever. Ibland hamnar 
han i situationer han aldrig varit i och måste då kunna motivera eleverna samtidigt som han är 
väl medveten om att det ständigt ställs motfrågor. 
 
När det gäller förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg förstår han tanken. Det 
bästa vore om alla lärare vore behöriga. Martin tycker utifrån den skolsituation som råder i 
samhället att obehöriga lärare ska få sätta betyg i samråd med behöriga lärare. 
 

6.2.5 Anders 
Anders är i 30-årsåldern. Just nu har han tre yrken, bland annat vikariat inom skolan ett par 
dagar per vecka. Han har hunnit gå fem år på högskolenivå. Under dessa år har han gått 
programmet för personal- och arbetsvetenskap samt studerat blandade ämnen. Några enstaka 
kurser inom pedagogik och kommunikation är exempel på sådana ämnen.  
 
Anders började under sin studietid på programmet för personal- och arbetsvetenskap tveka 
inför de yrken som denna utbildning är grund till, därför har han nu valt att vikariera inom 
skolan. Han vill arbeta med människor och kanske läraryrket är ett yrke som passar honom. 
En av hans föräldrar är lärare, vilket har gjort att han har haft kontakt med skolvärlden under 
sin uppväxt utöver sin egen skoltid. Anders tycker det är roligt att lära ut till andra människor. 
Han har fått viktiga erfarenheter av sin roll som tränare för barn och ungdom i en lagidrott. 
Denna sysselsättning har fått honom att fundera mycket över läraryrket. Han trivs med att lära 
ut på ideell nivå. Människor i hans omgivning anser att han ska bli lärare med tanke på hur 
stor bristen på lärare just nu är. Föräldern som själv är lärare är dock ett undantag. Föräldern 
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har sagt att han inte bör välja läraryrket med tanke på hur skolan och lärarens arbetsuppgifter 
ser ut idag. Anders har dock förtroendet av båda föräldrarna att testa läraryrket. 
 
En kamrat som själv är vikarie gav Anders tips om vikarieförmedlingen. Anders ringde 
vikarieförmedlingen som då berättade att det fanns tillräckligt med personer i vikariepoolen.  
Efter ett tag behövde vikarieförmedlingen honom dock och han fick börja vikariera. 
 
Anders har vikarierat på många skolor. Det längsta vikariatet har varit en vecka långt. Detta 
har gjort att inga större krav har ställts på honom.  

 
När jag har haft vikariat som varat en vecka har jag upplevt vissa ”krav” eller 
rättare sagt det har varit lärare som gett mig tips om hur jag kan eller ska göra. 

 
I början av ett vikariat ringer han upp den undervisande läraren för att få information om vad 
som ska göras. 
 

När jag ringer en lärare som jag ska vikariera för, får jag direktiv. Ibland kan 
läraren säga att om det blir tid över på lektionerna kan jag hitta på något eget. 
Jag får frihet att göra vad jag vill. Detta skapar stress! ”Oj, det har jag inte 
förberett mig på”, tänker jag då. Man tror som vikarie att det finns ett bestämt 
schema med vad som ska göras, men ibland får man uppleva att så är det inte. 
Då tänker man: ”Vad ska jag göra?”  

 
Anders berättar att när det blir lektionstid över och han har friheten att göra vad han vill med 
den vill gärna eleverna ta chansen till att styra fram sina önskemål om aktiviteter. Eleverna 
påstår då att de annars får göra massor av olika aktiviteter för läraren. Detta skapar stress hos 
Anders.  
 

Jag kan inte i sådana ögonblick fråga någon om deras påståenden stämmer. Jag 
måste fundera på vad som är realistiskt att göra i skolan. Hemma har jag fått 
många tips men just i sådana situationer kanske inte dessa tips passar den grupp 
elever som jag har. 

 
Eftersom Anders inte varit någon längre tid på en skola har han inte fått något större stöd eller 
erbjudanden om fortbildning. 
 
Han har aldrig fått ta del av läroplanen och lokala arbetsplaner. 
Varken skolor eller vikarieförmedlingen har gett information om dessa dokument.  
 

Jag har aldrig sett läroplanen! Egentligen borde jag kanske ha kollat upp sådant 
innan jag började vikariera. Fast samtidigt borde vikarieförmedlingen ha gett 
mig information. Personalen på vikarieförmedlingen ställde endast ett par frågor 
till mig, när jag besökte dem för att skriva in mig. Varför vill du arbeta inom 
skolan? När kan du arbeta? 

 
Anders berättar att han visste mycket om lärarrollen före det att han själv började arbeta inom 
skolan. Han förstod dock inte hur mycket en lärare verkligen behöver kunna behärska. Den 
sociala kompetensen är oerhört viktig. Han har genom sina besök på olika skolor förstått att 
det finns skillnader mellan dem. Lärarna har olika situationer att arbeta utifrån beroende på 
vilka skolor de arbetar på.  
 
För Anders är det viktigt att en lärare kan hantera alla slags barn. Han berättar att det är otäckt 
att komma till klasser där mobbningen syns tydligt. Anders tycker att lärarna ofta behöver mer 
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kunskap om bokstavsbarn. De måste veta hur de kan anpassa arbetssätt utifrån dessa barns behov. 
Lärarna bör se signaler så att eleverna inte behöver vänta så länge på hjälp och utredning. 
 
När det gäller lärarrollens olika delar känner sig Anders splittrad. Det är så många arbetsområden. 
Som lärare ska man vara pedagog, socionom och psykolog o s v. Anders ser dock alla arbetsområdena 
som stimulerande att arbeta med.  
 

Som tränare har jag uppfostrat barn och ungdomar. En del äldre lärare tycks 
endast vilja ta det pedagogiska ansvaret. 

 
Vad hans egen lärarroll bygger på har han inte riktigt tänkt på, däremot vet han sig inte ha 
någon lärare som förebild. Det finns andra människor som han under sitt liv haft kontakt med, 
vilka han ser positivt på då de varit eller är bra medmänniskor. 
 

Att vara en människa som kan leva med andra människor på ett bra sätt är 
viktigt för mig. Jag vill inte höja rösten utan väljer hellre att diskutera med 
elever om något problem uppstått. Det finns lärare som jag minns väl på grund 
av att jag aldrig vill bli som de. Det är lättare att säga hur jag inte vill vara med 
hjälp av erfarenheter av egna lärare, än att säga hur jag vill vara med hjälp av 
minnen från lärare. 

 
Anders anser att en bra lärare är en lärare som har en god kontakt med sina elever. Läraren 
diskuterar med eleverna. Han eller hon ska vara mer demokratisk än auktoritär. Det är viktigt 
att läraren är en god kommunikatör. Läraren ska kunna arbeta utifrån eleverna och deras 
behov, kunna behärska lärarens olika arbetsområden samt kunna se varje individ och absolut 
inte favoritisera vissa elever. Det är även viktigt att läraren besitter generella 
kunskapsområden och inte enbart ämneskunskap. 
 
Anders anser sig vara en demokratisk ledare. 
Han ser en likhet mellan sig och en kameleont. Han har nämligen lärt sig hantera olika 
människor. Under vikariatsperioderna hinner han ofta inte träffa de övriga lärarna, vilket gör 
att han inte vet hur ett samarbete med dessa skulle kunna fungera. Anders tror att en del 
människor inte behöver gå en lärarutbildning för att kunna sköta arbetet med elever. 
 
Ibland tycker Anders att det är svårt att vara vikarie när det gäller ämneskunskaper. Ett 
exempel är matematikämnet. Nu ställer eleverna upp vissa tal på ett sätt som han inte lärde sig 
under sin skoltid. 
 

Jag och eleverna får samma svar, men jag kan inte jämt deras sätt att räkna fram 
svaren. I dessa situationer känner jag ett behov av att gå en lärarutbildning för 
att lära mig att lära ut. 

 
När det gäller hans arbete i skolan anser han sig inte ha vetskap om vad han gör fel respektive 
rätt på grund av att han saknar didaktisk och metodisk utbildning. Han kan endast relatera till 
sina egna lärare i detta fall. 
 
Förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg ser Anders som tråkigt, samtidigt som det 
kanske inte är så dumt. Han anser att det beror på hur länge en obehörig lärare har varit med 
eleverna som skall betygsättas. Det är viktigt att känna eleverna, ha erfarenheter och en 
uppfattning av var och en av dem före betygsättning. Anders har själv ingen erfarenhet av att 
sätta betyg. 
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6.2.6  Nicklas 
Nicklas är i 30-årsåldern. Han är i grund och botten ingenjör som på grund av bristen på 
arbeten valt att vikariera. Fristående kurser i pedagogik och juridik har han genomfört.  
Han valde att arbeta inom skolan för att få pedagogisk erfarenhet samt för att få en inkomst. 
 

I och med att jag inte kunde arbeta med något som jag är utbildad för så ville jag 
arbeta inom något jag känner igen och…det gick att få jobb framför allt och sen 
är det en merit om jag får fart på min yrkesmässiga karriär, är det en merit att ha 
fungerat som lärare, för utbildning är rätt stort inom den tekniska branschen. 

 
Nicklas tanke med pedagogikkurser var att han senare ville fungera som lärare inom sin 
bransch. 
 
Han tog kontakt med vikarieförmedlingen om vikariat. Dagen efter ringde 
vikarieförmedlingen tillbaks till honom för att fråga om han kunde ta ett vikariat på en skola. 
Han tackade ja. Direkt gavs en vecka till honom. Sedan har det rullat på och han har kunnat 
försörja sig genom att vara på samma skola nästan hela tiden.  
Vikarieförmedlingen har senare ringt och försökt att få honom till att vikariera på fler skolor, 
men han har ofta tackat nej. Nicklas tror att vikarieförmedlingen har få vikarier som fungerar 
bra ute i skolorna och som väljer att stanna kvar hos den. Istället binds de vikarier som 
skolorna är nöjda med upp till dessa. 
 
Nicklas säger först att han inte fått några krav på sig. De krav han haft på sig är ofta sådana 
han har satt själv. Han är till exempel medveten om att tider måste hållas och att han själv 
måste ta reda på den information han söker. Om något varit oklart som till exempel hur man 
gör som lärare med cigaretter – skall dessa beslagtas under skoltid? eller mobiltelefoner på 
lektioner – skall dessa beslagtas?, har Nicklas sökt upp lärare för att få klarhet gällande dessa 
funderingar. Han minns att det finns ett krav som han fick ålagt på sig direkt vid vikariatets 
början och det var att föra närvarokontroll. Första dagen fick han lära sig hur frånvaro fylls i. 
 
På min fråga om huruvida Nicklas får stöd eller inte svarar han 
 

Jag får så mycket stöd som jag tar mig. 
 

Nicklas berättar att han inte har någon mentor. Uppstår frågor får han ta tag i någon av lärarna 
på skolan. Lärarna har alltid tagit sig tid till att svara på hans frågor. 
 
Han har aldrig blivit erbjuden fortbildning trots att han har ett så regelbundet vikariat så att 
han själv ska sätta betyg i ämnet idrott och hälsa. Nicklas tror dock att det kan bli en 
förändring nu till våren gällande denna bit. 
 

Ganska eventuellt får jag en fast tjänst här till våren. 
 

Nicklas berättar att han inte fått någon information om läroplanen. Han har själv frågat efter 
utdrag på betygskriterierna för idrott och hälsa så att han kan göra en någon så när ordentlig 
betygsättning på sina niondeklassare. 
 

Det finns en lokal arbetsplan, som jag såg för första gången för ett par dagar 
sedan. 
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För Nicklas har skoldagarna oftast varit stressiga vilket har lett till att han inte har haft tid till 
att på egen hand söka efter styrdokumenten. På frågan om vikarien själv ska ta detta ansvar 
till att söka information svarar Nicklas 
 

Det beror på, för som vikarie är jag här på nåder och om skolan inte är nöjd med 
mig får jag heller inget vikariat – så det är lite på mitt ansvar att se till att kunna. 

 
Nicklas berättar att det för en kort tid sedan slog honom att han inte visste hur han skulle 
handla om brandlarmet på skolan skulle gå. Han beslöt sig för att söka upp skolans 
skyddsombud. Var finns återsamlingsplatsen? Vem gör vad i en sådan situation? Vem ska 
man rapportera till om till exempel en elev saknas? Det fanns många frågor som han ville få 
svar på. 
 
Efter att själv ha sökt information funderar han nu på att under sin fritid göra ett 
informationshäfte till framtida vikarier. I det ska viktig information som utrymningsplan, 
skolkarta och lärarnas arbetsplatser finnas med. 
Nicklas tror sig veta anledningen till varför något sådant informationsmaterial inte finns på 
skolan. 
 

Varför det inte finns något sådant material på skolor beror på att ingen lärare 
känner ansvar för denna bit. 

 
Nicklas syn på lärarrollen har förändrats sedan han själv började vikariera. Tidigare var han 
tveksam till lärarnas långa sommarlov, men nu är lärarna i hans ögon värda varenda ledig 
minut med tanke på hur mycket de har att göra under läsåret. 
Nu har han börjat försvara skolan i allt större utsträckning mot till exempel släkt och vänner. 
Detta främst gällande diskussioner runt vilket ansvar skolan ska ha och vad syftet är med 
skolan. Han kan förstå när en lärare brister i sin lärarroll genom att ta tag i en elev, men anser 
samtidigt att lärarens anledning till handlingen aldrig får bli en ursäkt till dennes beteende. 
Nicklas ser mycket stress i skolan – då främst negativ stress. Ingen hjälp finns tillgänglig för 
de lärare som upplever den negativa stressen. Nicklas tror att den negativa stressen ofta 
uppstår på grund av att de behöriga lärarna har för lite pedagogikkunskaper med sig från 
lärarutbildningen. Han ser en risk i att främst lära sig pedagogik och didaktik hos en 
praktikhandledare, då denne kanske inte fungerar som någon bra förebild. 
 
Vid frågan om vilka kunskaper en lärare bör kunna frågar Nicklas 
 

Menar du en lärare eller en vikarie? 
 

Han svarar sedan att en lärare ska vara kunnig i sitt ämne. Den ska kunna ”manipulera”  elever 
och hålla ordning i klassrummet. Han eller hon måste vara konsekvent och rättvis, till 
exempel vid provrättning. Sedan tillägger han att det var svårt att finna svar på denna fråga. 
 
Nicklas berättar att han inte arbetar särskilt mycket med lärarrollens delar. Ofta inleder inte en 
vikarie till exempel ett grupparbete. I hans ämne fanns redan en grundplanering när han kom. 
Han har följt den men lagt till egen aktivitet under de sista fem minuterna varje lektion.   
 

Problemet med att komma som vikarie är att man blir testad. Har man tur som 
jag och får vara på en skola en längre tid slutar testperioden efter ett tag, 
eleverna lär sig var gränserna går. 
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För Nicklas är det viktigt att kunna erbjuda en miljö där de som vill kan arbeta. De elever som 
inte sköter sig under lektionerna trots varningar tvingas lämna klassrummet och är inte 
välkomna tillbaks förrän de bestämt sig för att vara skötsamma. Nicklas anser att den 
undervisande läraren har ansvaret att ringa föräldrarna i sådana situationer, inte han själv. 
 
Hans lärarroll bygger främst på erfarenheterna från tiden i det militära och de befäl som han 
mötte då. Han mötte struktur, ordning och reda och disciplin. I skolan skall det vara ordning 
och reda. Eleverna ska göra som han vill. Har han fått i uppgift att dela ut stenciler i 
engelskan, med vilka eleverna ska arbeta, är det ingen idé att de försöker hänga gubbe. 
Nicklas har märkt att eleverna i de stökiga klasserna uppskattar hans lärarroll. De tycker det är 
skönt när det är ordning i klassrummet.  
 
Nicklas anser att man som lärare måste vara konsekvent. Antingen får kepsar bäras inne i 
skolbyggnaden eller annars får dessa inte bäras. Det som beslutas vara acceptabelt ska sedan 
följas. 
 

Inget tjafs! Antingen är det svart eller vitt, ingen gråskala! 
 
Humor är viktigt. Samtidigt som det finns en hård disciplin skall det finnas utrymme för 
skratt. Läraren skall ha en förståelse för elevers behov och känslor. Läraren måste vara 
mycket uppmärksam. Vad pågår mellan eleverna? Nicklas påpekar att konflikter inte alltid 
kan bedömas utifrån det läraren sett. En konflikt kan mycket väl ha börjat tidigare och eleven 
som startat den kan vara den elev som i lärarens ögon tycks vara i underläge. Läraren måste 
vara rättvis. Uppstår en konflikt mellan elever i klassrummet säger Nicklas till att dessa ska 
sitta i var sitt hörn, inte se på varandra, vara lugna, sköta sig och arbeta med det som gäller 
under lektionen. Han anser att som vikarie ska han genomföra en lektion och har då inte tid att 
sätta sig och diskutera med de elever som konflikten rör. Den undervisande läraren har andra 
förutsättningar. Han eller hon kan ta tid till att sitta ner och diskutera med de berörda 
eleverna. 
 
Nicklas ser sig som en auktoritär ledare, vilket enligt honom själv kan vara både bra och 
dåligt. Under en kortare vikariatsperiod kan detta vara bra men under en längre period kan det 
troligtvis vara mindre bra. Han försöker lyssna på andras förslag och argument och inte enbart 
sätta sina egna i verk. Han har ledarskapet i kroppen genom sitt engagemang inom bland 
annat idrott. 
 
Nicklas anser sig få bra kontakt med elever som har svårt. Då menar han de som är stökiga. 
De elever som har svårt och samtidigt är tysta, främst flickor, upplever han det ibland vara 
svårt att få kontakt med. Han anser att kontakten med kollegor ofta fungerar bra. När han 
behöver hjälp får han det. Det gäller bara att hitta dem i skolbyggnaden. Det är svårt att veta i 
vilket arbetsrum de har sin arbetsplats. Ibland har han vikarierat för slöjd- och 
hemkunskapslärare. Han har upplevt dessa situationer som energikrävande, då det är svårt att 
kontrollera om eleverna fuskar med återställning av material och verktyg. I hemkunskapen 
kan de fuska med diskningen. Lärarna kan bli upprörda på Nicklas när de kommer tillbaks till 
sina lokaler och upptäcker att sakerna inte ligger på sina rätta platser och städningen inte är 
tillfredställande. Nicklas tycker att dessa lärare borde förstå att för honom är det inte lätt att 
veta i vilken låda en visp ska ligga, när han vanligtvis aldrig befinner sig i den lokalen och 
inte är insatt i lärarens planering. Han kan inte ta tid till att efter lektionens slut rätta till vad 
som blivit fel. 
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Man kommer som släppt ur det blå och ska ha lektion och har ingen aning om 
var sakerna finns, eleverna river fram allt själva och det blir en stor röra. Man 
har inte koll på vad eleverna fuskar med, ingen vill diska – så är det ju på något 
vis nedärvt och var de gömmer smutsig disk. Första gången vet man inget om 
detta. 

 
Förslaget om att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg ser han mycket positivt på samtidigt 
som han förstår att detta är svårt att lösa. Han upplever det vara svårt att sätta betyg. Hans 
betygsättning på niondeklassarna har stundtals lett till magont. Efter fyra månader med 
eleverna ska han kunna bedöma deras insats och kunskap i ämnet. Nicklas anser att skolorna 
ska försöka undvika att ge obehöriga lärare i uppdrag att sätta betyg då dessa inte har kunskap 
till detta. Samtidigt funderar han på hur skolorna ska lösa situationer då den undervisande 
läraren är sjuk en längre tid. De får inte utlysa tjänsten eftersom läraren kanske kan 
återkomma senare. Ofta vill behörig lärare inte ta sådana vikariat då de kan få fasta tjänster på 
andra skolor istället. Alternativet som återstår för dessa skolor är att låta obehöriga vikarier 
arbeta. 
 
Nicklas har mycket att säga utifrån sina erfarenheter av vikariearbete inom skolan. Han anser 
att en vikarie har mycket dåliga arbetsvillkor. Ingen sjukersättning betalas ut vid sjukdom. 
Trots att han nu har vissa fasta tider som vikarie kan ingen sjukersättning betalas ut. Han är 
hela tiden vikarie på nåder. Skulle lärarna börja tycka illa om honom mister han arbetet. Detta 
gör att arbetssituationen till viss del är obehaglig. Han rekommenderar definitivt inte 
vikariearbete inom skolan. Lönesystemet gör inkomsten osäker från månad till månad. 
Ekonomin kan aldrig planeras under en längre tid. Han efterlyser ett nytt lönesystem med 
månadslön. Det är acceptabelt om timlönen sänks och att det istället blir en fast månadslön för 
kommunens lärarvikarier. Då skulle han och säkert många andra i samma situation kunna 
slappna av och kunna planera sitt liv bättre. 
 
Som avslutning på vårt samtal tar han upp sin oro för att vara man och lärare, speciellt inom 
idrott och hälsa. Han är rädd för att bli anklagad för pedofil då detta ligger i tiden. För honom 
är det svårt att undervisa tonårstjejerna i idrott och hälsa. Han undviker att ta i dem. Det är 
även obehagligt att instruera tonårskillarna. Nicklas försöker undvika att bli osams med 
eleverna då det finns elever med en sådan personlighet att de mycket väl skulle kunna hämnas 
genom att till exempel anklaga honom för att vara pedofil. Om en konflikt har uppstått mellan 
honom och elever berättar han detta för kollegorna på skolan för att dessa ska vara medvetna 
ifall de senare får höra något av eleverna. Han vill hela tiden vara ett steg före. Det gör honom 
upprörd att han och andra män i skolans värld ska behöva känna denna oro och utsatthet. 
 
 

6.3 Analys av lärarvikar iepor trätt 
De obehöriga vikarierna som jag har intervjuat är Anna, Sara, Karin, Martin, Anders och 
Nicklas. Kvinnorna är 45 – 55 år gamla medan männen är 25 – 30 år gamla. Anna och Sara 
kommer ursprungligen inte från Sverige, men bor här sedan många år. Dessa kvinnor har 
erfarenhet från två andra länders skolsystem och jämför dessa med det svenska skolsystemet. 
Samtliga av mina intervjuade vikarier är högutbildade och har en stor kunskapstörst. Anna 
arbetade i sitt hemland på en hög nivå inom den tekniska världen. Läraryrket fanns hela tiden 
runt henne inom familjen. Sara arbetade i sitt hemland med undervisning. Anders har växt 
upp med läraryrket nära inpå sig genom att yrket finns inom familjen.  
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Fyra av de sex vikarierna har någon form av en naturvetenskaplig eller teknisk utbildning som 
bas. Karin ingår inte i gruppen av dessa fyra utan har arbetat 30 år inom sjukvården, med 
perioder av tjänstledighet inräknade. Under tjänstledigheten har hon både arbetat och studerat. 
Sara har inte heller naturvetenskap eller teknik i någon form i sin utbildning utan har i Sverige 
läst till kognitionsvetare samt undervisat äldre invandrare i det svenska språket.  
 
Samtliga vikarier har läst eller håller på att läsa fristående kurser på högskolenivå. Pedagogik 
är populärt att välja. De tre männen har erfarenhet av ledarskap inom idrottsvärlden, vilket de 
anser vara bra att åberopa vid sitt vikariearbete. Kvinnorna åberopar både livserfarenheter och 
yrkeserfarenheter. 
 
De sex obehöriga lärarvikarierna har alla tänkt igenom sitt val av arbete inom skolan. 
Samtliga vikarier ser lärarvikariat som en viktig inkomstkälla då de antingen har svårt att få 
det arbete som de utbildat sig för eller att de valt att studera men inte längre har rätt till 
studiemedel. Det finns fler anledningar till att de valt att vikariera än den ekonomiska. Anders 
tvekade under sin studietid på personal- och arbetsvetenskapliga programmet om huruvida det 
var rätt yrkesval. Han vill arbeta med människor, men inte på det sättet som erbjöds genom 
utbildningen. Lärarvikariatsarbetet ska förhoppningsvis visa om läraryrket är ett alternativ att 
satsa på istället. Martin ser sitt ettåriga lärarvikariat som en möjlighet till att hålla 
biologikunskaperna aktuella under studieuppehållet. Han ser också lärarvikariatet som en 
övning att planera och tala inför åhörare, vilket kan vara mycket bra att behärska inom den 
bransch han utbildar sig för. 
Nicklas ser sitt lärarvikariat som en möjlighet till att få en pedagogisk erfarenhet, då den kan 
vara bra för en eventuell karriär inom hans egentliga yrkesbransch.  
 

I och med att jag inte kunde arbeta med något som jag är utbildad för så ville jag 
arbeta inom något jag känner igen och … det gick att få jobb framför allt och 
sen är det en merit om jag får fart på min yrkesmässiga karriär. Det är en merit 
att ha fungerat som lärare, för utbildning är rätt stort inom den tekniska 
branschen. (Nicklas s.38) 

 
Karin ser lärarvikariat som en stor möjlighet och frihet till att styra sina arbetstider under 
studietiden. Samtliga vikarier ser positivt att få arbeta med barn och ungdom. 
 
Anställningsförfarandet genomfördes snabbt för samtliga intervjupersoner, däremot kunde det 
ta olika lång tid mellan anställningsförfarandet och det första vikariatet.  
För att vikariera valde alla vikarierna utom Martin att ta kontakt med vikarieförmedlingen. 
Martin fick tips om ett längre vikariat på en skola av en kamrat. Han ringde skolan om 
vikariatet. När Nicklas kontaktade vikarieförmedlingen första gången dröjde det ett dygn 
innan han fick sitt första vikariat. Karin besökte vikarieförmedlingen av nyfikenhet i början. 
Hon ville genom sitt besök ta reda på hur vikarieförmedlingen arbetar. Besöket slutade med 
att hon skrevs in i vikariepoolen och skickades direkt till en skola som akut behövde en 
vikarie under de tre närmsta terminerna. Anna fick kontakt med vikarieförmedlingen via 
arbetsförmedlingen. Samtliga vikarier blev intervjuade före det att de började arbeta. Hos 
vikarieförmedlingen var de tvungna att skriva under att de tagit del av tystnadsplikten som 
gäller inom skolan. Sara var tvungen att visa att hon tagit 120 högskolepoäng och även visa 
intyg från tidigare arbetsgivare. 
 
De uttalade kraven på vikarierna är ungefär i samma omfattning som stödet till dem. 
Ingen av vikarierna upplever att de fick några större krav på sig när de började vikariera. 
Kraven som fanns och finns består ofta av omgivande lärares åsikter om hur vikarien kan eller 
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ska arbeta. Sara minns att hon var tvungen att hos vikarieförmedlingen lära sig fylla i en 
timrapport. Hon anser att skolorna tycks ta det för givet att hon ska veta hur allt fungerar och 
därför informeras hon till exempel inte om elever med särskilda behov. Nicklas har satt egna 
krav på sig själv, till exempel att hålla tiderna. Han fick det första kravet i form av 
information om hur han skulle kontrollera närvaro. 
 
De flesta av vikarierna upplever sig inte ha fått eller får något större stöd av varken skolor 
eller vikarieförmedlingen. Martin och Karin har fått mest stöd. Dessa två har respektive har 
haft längre vikariat som sträckt sig över flera terminer. Under sådana vikariat får vikarierna 
oftast chansen att delta i arbetslagets aktiviteter. Flera av vikarierna efterlyser mer stöd. Karin 
säger utifrån ett längre vikariat där hon knappt fick något stöd 
 

Skolan frågade inte efter mig, om hur det gick, ens efter en månad. Ingen tittade 
bort till min lokal. Jag hann inte gå till lärarrummet och fika – fanns inte en 
chans alltså. Jag gick ibland till matsalen och åt. Då träffade jag naturligtvis 
rektor och lärare. Men det var ingen som frågade hur det gick för mig. (Karin 
s.29) 

 
Skolorna tycks ha mycket olika policy för hur de ska ta emot vikarier. 
 
Martin är den ende som i början av sitt vikariat har fått ta del av styrdokumenten. Karin kom i 
kontakt med den lokala arbetsplanen på en skola under ett längre vikariat. De övriga 
vikarierna har aldrig fått information om styrdokumenten av skolor eller vikarieförmedling. 
Nicklas valde att själv fråga på sin skola efter betygskriterierna då han fått reda på att han 
skulle sätta slutbetyg på niondeklassare. Han berättar dessutom om den lokala arbetsplanen  
 

Det finns en lokal arbetsplan, som jag såg för första gången för ett par dagar 
sedan. (Nicklas s.38) 

 
Samtliga vikarier med undantag från Sara har förändrat sin syn på lärarrollen efter att själv ha 
börjat arbeta inom skolan. De förstod tidigare ofta inte hur mycket som ingår i lärarrollen. 
Nicklas var tidigare tveksam till lärarnas sommarlov. Nu försvarar han skolan och dess 
personal vid diskussioner med släkt och vänner. Martin har upptäckt att det är mer 
planeringsarbete än han kunde föreställa sig. Hans uppfattning tidigare var att en lärare gick in 
i klassrummet och genomförde sin lektion utan någon större förberedelse. Martin anser att 
arbetet är tidskrävande och stressigt. Det är alltid småsaker som ska göras utöver själva 
undervisningen. Martin tycker samtidigt att läraryrket är roligare än vad han trodde det skulle 
vara. Han berättar att han blir glad när eleverna ger positiv respons på det han gör. 
 
Vikarierna har många åsikter om vad en bra lärare ska kunna och göra. Ämneskunskap är 
viktigt, men inte viktigast. Det viktigaste är att kunna och våga vara spontan samt humoristisk 
samtidigt som klara regler ska ges. Läraren ska ha en förståelse för eleverna och deras behov 
och känslor. Att vara lyhörd, rättvis och konsekvent är viktigt. Läraren ska kunna föra ett 
samarbete med eleverna och genom det anpassa arbetssätt. Elevernas bästa ska sättas i 
centrum. Eleverna ska ses som individer. Läraren ska kunna motivera eleverna och kunna lära 
ut på ett bra sätt. Karin påpekar att läraren bör ha en bred erfarenhet, inte enbart ha arbetat år 
efter år inom skolan. Läraren ska ha en insikt i vad eleverna behöver få med sig från skolan 
till framtida yrkes- och samhällsliv. 
 

Jag tror inte att den bäste läraren är den som har haft 52 sommarlov. (Karin 
s.30) 
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Lika lite som jag förstått hur lärarens roll är förrän jag själv kommit in i skolan, 
kan inte läraren, om den bara har varit i skolans värld förstå hur det är att arbeta 
i ett annat jobb. (Karin s.30) 

 
Att lärarens ledarroll är viktig är samtliga vikarier överens om. De flesta tycker dock att det är 
svårt att arbeta med ledarrollen. När det gäller planering finns det ofta en sådan gjord av 
undervisande lärare om det rör sig om kortare vikariat. Martin tycker att han kan hantera 
planeringen bra på sitt långa vikariat. Karin väljer att improvisera om planeringen inte täcker 
en hel lektion eller om hon anser att hon kan göra något annat med eleverna än vad som står i 
planeringen. Martin berättar att det svåraste är att hela tiden kunna motivera varför eleverna 
ska göra på ett visst sätt. Karin spinner gärna vidare på det som kommer upp under lektion 
och på så sätt väcks elevernas intresse och de blir motiverade till att arbeta. Gruppindelning 
anses vara svår att göra så länge man inte känner eleverna. Anna anser att när det gäller 
grupparbeten behöver eleverna ha utbildning i hur grupparbetsprocessen fungerar. Vikarierna 
anser att individualisering är mycket svårt att göra om man som vikarie endast ska stanna en 
kort tid i klassen. 
 
Den egna ledarrollen har olika grundstenar hos vikarierna. Anders vet inte vad hans ledarroll 
bygger på mer än att den definitivt inte bygger på egna lärare. Istället har han andra 
människor som han mött under livet, vilka blivit hans förebilder. Annas ledarroll bygger 
främst på humor och utbyte av erfarenhet från annan personal inom skolan. Nicklas ledarroll 
bygger på främst erfarenheter från värnplikten då han möttes av befäl som arbetade med 
struktur, ordning och reda och disciplin. Karins ledarroll bygger på erfarenheter, personlighet, 
föräldraroll och egen uppväxt. Hon minns också hur hennes lärare intog klassrummet, om hur 
lärarnas beteende påverkade henne som elev. 
 
Fyra av sex vikarier anser sig vara demokratiska. Dessa är Martin, Anna, Sara och Anders. 
Anna anser att det måste finnas valfrihet för eleverna. Sara upplever många lärare som 
diktatoriska gentemot eleverna. Enligt henne beror detta ofta på hur lärarutbildningen är 
utformad. Nicklas anser sig vara auktoritär, vilket enligt honom kan vara både till fördel och 
till nackdel. Han försöker dock lyssna på andras förslag och argument. Karin anser sig vara 
auktoritär, demokratisk och låt-gå-ledare. Vilken ledare hon är beror på vilken situation hon 
befinner sig i. 
 
Olika saker fungerar olika bra för vikarierna. Karin anser att det mesta fungerar bra. Hon 
känner sig behövd på arbetsplatsen. Nicklas har en god kontakt med kollegorna och de stökiga 
eleverna. Det fungerar mindre bra med kontakten till blyga elever. Han anser det vara svårt att 
hitta kollegor i skolan, det vill säga var de har sin arbetsplats. Han anser dessutom att 
arbetsvillkoren för en vikarie är mycket dåliga. Sara tycker att det som inte fungerar är 
skolans bemötande av vikarier. Ibland vet ingen att hon ska komma till en skola och ingen 
erbjuder sin hjälp. Sara kan känna sig otillräcklig när hon vikarierar, framför allt om hon ska 
samarbeta med en undervisande lärare i parallellklassen. Anders tycker det har fungerat bra 
att vikariera. Det kan ibland uppstå ett behov hos honom att läsa ämneskunskap, men inte att 
genomföra en komplett lärarutbildning. Martin anser sig ha en fungerande social relation i 
klassrummet vilken ger ordning och reda. Han upplever konflikthantering som svårt. När en 
konflikt uppstår kan det vara svårt att veta hur den ska lösas. 
 
Samtliga vikarier förstår tanken bakom förslaget att endast låta behöriga vikarier sätta betyg. 
Martin vill helst se att alla i hans omgivning har behörighet, men med tanke på den svenska 
skolsituationen går det nog inte att göra ett beslut och genom det stoppa de obehöriga lärarna 
ute i skolorna. Utifrån den situationen som den svenska skolan befinner sig i bör en obehörig 
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lärare få sätta betyg i samråd med en behörig lärare. Nicklas tycker detsamma. Han berättar 
att han själv haft stundtals ont i magen inför betygsättningen av sina elever. Karin tycker att 
det skulle vara skönt att slippa betygssättning som obehörig lärarvikarie. Det krävs mycket av 
den som ska sätta betyg. Hon anser dock att betygsättningen inte underlättas genom att läraren 
ifråga är behörig. Det är en svår uppgift för alla, behörig som obehörig, att sätta betyg. Anders 
tycker förslaget låter trist, men kanske inte så dumt. Han anser att det beror på hur länge den 
obehörige vikarien har känt klassen om huruvida han eller hon ska få sätta betyg eller inte. 
Sara vet inte så mycket om det svenska betygssystemet. Hon anser dock att en obehörig lärare 
ska få sätta betyg i samråd med en behörig lärare. Anna anser att en del människor föds som 
pedagoger och kan därför klara betygsättning utan en genomförd lärarutbildning. 
 
Alla sex vikarierna har skaffat sig många erfarenheter av läraryrkets vardag. De har märkt att 
det finns stora skillnader mellan skolor i olika geografiska områden och ibland finns det 
skillnader mellan klassrummen på en enskild skola. Flera av dem har märkt att lärarrollen 
idag inte enbart innebär undervisning utan har många andra uppgifter som att ta hand om barn 
som mår dåligt.  
 

6.4 Sammanfattning av intervjuer  med vikar ieansvar iga på skolor  
Enhetscheferna på de skolor som jag varit i kontakt med har valt att delegera ut ansvaret för 
vikarieanskaffning till någon person inom skolans personal. Ofta är det den person som sitter 
på skolans expedition som har detta ansvar. Det kan även vara en skolvärd, om skolan har en 
sådan. Det kan vara en biträdande enhetschef, en lärare eller en vaktmästare. En 
vikarieansvarig berättade att det tidigare fanns en tillsynslärare på de svenska skolorna vilken 
oftast då hade ansvar för vikarieanskaffningen, men idag är denna traditionella tillsynslärare 
avskaffad. Detta har gjort att vem som har ansvar för vikarier på skolorna kan variera. 
 
Vissa skolor har lättare än andra att få vikarie till sig. Varför det är så här kan bero på flera 
saker. De skolor jag varit i kontakt med nämner främst skolans geografiska läge. En skola 
inne i staden har lättare att få en vikarie än en skola som ligger på landet och dessutom kanske 
inte har någon fungerande kollektivtrafik i sin närhet. Vikarierna vill ofta undvika 
reskostnaden som uppstår vid vikariat utanför staden. 
 
En av elva skolor ringer direkt till den kommunala vikarieförmedlingen när behov av vikarie 
uppstår. Den skola som ringer direkt är en skola på landet. Hälften av skolorna har 
lärartjänster i vilka en vikarietjänst ingår. Vikarietjänsten ligger ofta på 25 % av den vanliga 
tjänsten. Om dessa lärare inte kan vikariera brukar skolorna kontrollera skolans övriga lärares 
schema. Finns det då en lärare som har håltimme tillfrågas hon eller han om att arbeta för den 
lediga läraren. Övertiden går till en pott vilken läraren sedan kan välja att omforma till lön 
eller kompledigt. Pottsystemet har gjort att lärarna försöker hjälpa varandra så mycket de kan. 
Skulle ovanstående alternativ inte fungera kan det finnas lärarkandidater på skolan som kan få 
vikariera. Det kan även vara så att skolan har skrivit upp namn på tidigare lärarkandidater och 
ringer dessa vid behov. Ibland finns det resurspersoner eller personer som går under 
arbetsmarknadsåtgärder vilka i akutfall kan bli aktuella som vikarier. Fungerar inget av detta 
ringer skolorna vikarieförmedlingen. Det finns få skolor som kan ha råd till att låta lärare gå 
som vikarie för sina kollegor på heltid. På den tiden då skolorna hade en bättre ekonomi 
kunde fler av dem ha lärartjänster som enbart vikarietjänster. Nu kan det vara svårt för främst 
mindre skolor att till och med ha en egen vikariepool. 
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En skolvärd har berättat att den har ledsnat på vikarieförmedlingen och sedan ett par år 
tillbaks byggt upp en egen vikariepool. Nu vet personen vad den får. Tidigare visste den 
aldrig om vikarien var behörig eller obehörig och ofta förekom det att en vikarie inte klarade 
av sitt uppdrag. I skolvärdens vikariepool finns tidigare lärarkandidater som har fungerat bra 
med eleverna under sin praktik på skolan, personer som från början kom via 
vikarieförmedlingen och nu är uppbundna till främst skolvärdens skola samt lärare från andra 
skolor. Det finns lärare på andra skolor som inte har heltidstjänst och därför väljer att ingå i 
skolvärdens vikariepool och genom detta utöka sin arbetstid och inkomst.  
 
Samtliga skolor berättar att de aldrig vet vad de får från vikarieförmedlingen om de ens får 
någon vikarie. Vikarie i till exempel slöjd kan inte fås via vikarieförmedlingen i nuläget. 
Skolorna får aldrig veta i förväg av vikarieförmedlingen om vikarien är behörig eller inte. 
Ibland kan de efter att vikarien varit på skolan få veta att den inte hade någon högre 
utbildning. Ett par skolor nämner att det finns studenter i vikarieförmedlingens vikariepool, 
vilka är ” lycksökare” , d v s de tror sig kunna undervisa utan att ha någon kunskap utöver sin 
egen skoltid. Detta brukar inte fungera. 
 

Tyvärr får vi ofta inte veta förrän efter det att vikarien har vikarierat vilken 
bakgrund den har. Då får man ibland veta att personen inte haft någon kunskap 
eller ytterst lite kunskap inom ämnet som den har vikarierat i. 
 

En landsbygdsskola berättar att den haft ett par obehöriga vikarier som varit mycket duktiga. 
Lärarna har då uppmanat dessa till att utbilda sig till lärare samt att de har ringt 
vikarieförmedlingen och berömt dessa vikarier. Ofta ringer skolorna till vikarieförmedlingen 
av anledningen att de vill klaga på vikarier. En av de vikarieansvariga ser vikarieförmedlingen 
som gammalmodig. Den anses inte följa med i skolans utveckling och vet då inte vilka behov 
som finns i skolvärlden. 
 
Skolorna sätter krav på sina vikarier. De vikarieansvariga anser dock att kraven inte är så 
höga som på skolans ordinarie lärare. De krav som finns handlar om att vikarien ska fungera 
bra med elever och kollegor. Vikarien ska kunna ta tag i situationen, följa skolans regler och 
kontrollera närvaro. Lektionstider ska hållas likaså ska planeringen från den undervisande 
läraren följas. Vikarien måste ha en inblick i lärarens arbete, till exempel kunna hjälpa barnen 
vid behov. Personen ska kunna i alla fall lite ämneskunskap. Flexibilitet och att kunna snabbt 
ta till sig instruktioner är också viktigt. En vikarieansvarig anser att de krav som sätts på 
vikarien ges av vikarieförmedlingen. Landsbygdsskolorna anser att de inte kan sätta krav utan 
får vara glada över att få vikarie.  
 
De vikarieansvariga anser att stödet till vikarierna inte är stort. Hur länge vikarien ska vara på 
skolan är avgörande för storleken på stödet. När vikarien ska vara på skolan minst en termin 
kan det bli fråga om att fortbildning eller liknande stöd ges, men det är ytterst sällan som detta 
sker. Oavsett längd på vikariat har vikarien alltid rätt till att kontakta den undervisande läraren 
och få instruktioner av den. När vikarien kommer till skolan kan den bemötas på olika sätt. 
Vissa skolor har någon ur sin personal som visar vikarien runt i skolan. Arbetslagen står ofta 
till förfogande. Elevassistenter kan även hjälpa till. Det finns situationer då ingen har tid till 
att hjälpa vikarien, mer än att visa klassrum och schema. Ibland ges instruktioner fem minuter 
före lektionens start. 
 
Det är få vikarier som kommer i kontakt med skolans styrdokument. De vikarier som är på en 
skola mer än en termin kan genom sitt arbetslag få kontakt med styrdokumenten. Övriga 
vikarier måste på egen hand sätta sig in i dessa om de vill det. På de flesta skolorna finns 
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styrdokumenten tillgängliga i en bokhylla eller liknande. Det är upp till vikarien att ta sig tid 
till att läsa dem. Skolorna anser att för en vikarie som endast ska vara på skolan en kort tid är 
det ingen idé att visa dessa dokument. Det finns skolor i min intervju som tror att 
vikarieförmedlingen informerar om styrdokumenten. En vikarieansvarig trodde dessutom att 
kanske vikariens arbetslag visar dessa. De vikarieansvariga anser ofta att vikarierna endast 
bryr sig om att få göra sin lektion, fylla i sin timrapport och sedan skynda från skolan, vilket 
kan ses som att det inte finns något intresse hos vikarier för dessa styrdokument. 
 
På frågan hur skolornas vikarieansvariga ser på dagens lärarroll gavs många svar. En del svar 
var mer utförliga än andra. Samtliga tillfrågade anser att dagens lärarroll innehåller allt fler 
arbetsuppgifter. Läraren ska idag inrikta sig mycket på elevvårdande insatser. Sociala och 
uppfostringsfrågor ska bearbetas. Kontakten med hemmen har ökat. Aldrig tidigare har 
skolorna haft så många åtgärdsprogram att arbeta med som nu. Tidigare hade lärarna en större 
frihet när det gäller sina arbetstider. Nu är läraren bunden till skolbyggnaden och kontorstid. 
Nu skall omdömen skrivas om varje elev till utvecklingssamtal utöver betygsättningen. 
Tidigare satte läraren endast betyg. Läroböcker har minskat i antal. Istället skall läraren ge ut 
stenciler som sedan försvinner för eleverna och nya måste kopieras. Undervisningen har 
förändrats från att läraren lärde ut till att eleverna nu ska forska samtidigt som läraren under 
forskningen ska vara en handledare. Det har blivit tuffare i skolan i och med neddragningar av 
resurser och antalet vuxna. Både lärare och elever känner stress. En vikarieansvarig nämner 
att tidigare kunde elever muntligt få i uppdrag att ta med en viss sak till skolan dagen därpå 
och komma ihåg det. Nu måste lärarna skriva det mesta på lappar till eleverna annars 
glömmer de av sina uppgifter, då de är alltför stressade. Vissa lärare vill mer än vad de kan 
göra i sin arbetssituation och blir genom detta utbrända. 
I lärarrollen ingår lärarens ledarskap, vilket består av många delar. En vikarieansvarig anser 
att en lärare ska vara positiv, glad och social. Läraren ska kunna bidra till en god arbetsmiljö 
för både elever och kollegor. Viljan att vara flexibel och samarbetsvänlig är av stor betydelse 
för ett lyckat arbete. Ämneskunskap och en god elevsyn är viktig likaså. 
 
Hur obehöriga lärare klarar lärarrollen med dess ledarskap är mycket individuellt. Det kan 
vara svårt för skolorna att få en uppfattning av en vikaries insats då undervisningen sker inom 
klassrummets väggar. Eleverna har dock höga krav på vikaren. Om de inte är nöjda klagar de 
högljutt till skolpersonalen som då kan besluta om den ska meddela vikarieförmedlingen om 
att vikarien ifråga inte får komma tillbaka. De vikarier från vikarieförmedlingen som 
uppskattas försöker varje skola snabbt få binda upp till sig, d v s de frågar om vikarien kan 
tänka sig lämna ut sitt telefonnummer och om den är intresserad av att bli uppringd direkt av 
skolan när vikariebehov uppstår.   

 
En av de vikarieansvariga tror att vid en skolas klagomål till vikarieförmedlingen sker en 
diskussion med den berörda vikarien. Vikarieförmedlingen tros tala med vikarien om 
förbättringar inför fortsatta vikariat så att inga liknande skolsituationer ska ske. 
En vikarieansvarig säger att en obehörig vikarie oftast klarar ett kort vikariat, däremot är det 
endast de behöriga vikarierna som klarar de längre. Den pedagogiska delen av arbetet brukar 
vara det svåraste för de obehöriga. 
 

Som obehörig kan man ha beteende och känsla för yrket men inte ha 
kompetensen som en behörig lärare har skaffat sig.  
 

Min fråga om huruvida obehöriga ska få sätta betyg eller inte togs emot på olika sätt av de 
vikarieansvariga. De skolor som inte har år sju till nio hade oftast valt att inte sätta sig in i vad 
ett eventuellt beslut om att endast behöriga lärare ska få sätta betyg får som konsekvens för 
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landets skolor. De vikarieansvariga som har satt sig in i förslaget undrar givetvis hur 
betygsättningen ska lösas. Det blir inte bättre av att en behörig lärare som haft mindre kontakt 
med eleverna än en obehörig lärare ska få sätta betyg. Hur blir det med den grupp obehöriga 
lärare bestående av personer vilka i grund och botten är lärarstudenter som har till exempel tre 
poäng eller examensarbetet från utbildningen kvar? Den sortens obehöriga lärare anses kunna 
sätta betyg. Just nu sätter ofta obehöriga lärare i samråd med behöriga lärare betyg. En 
vikarieansvarig funderar på om det finns en risk till att de behöriga lärarna får en tyngre 
arbetssituation än tidigare för att de iså fall måste hjälpa en obehörig kollega med 
betygsättningen i dennes klass. En annan vikarieansvarig ser ett eventuellt beslut som positivt 
ur facklig synvinkel. Läraryrkets status måste höjas och detta är i så fall ett steg åt rätt 
riktning. Det måste markeras tydligare att det finns en skillnad mellan att vara behörig och 
obehörig. Det finns även skolor som väljer att anställa obehöriga lärare före behöriga lärare då 
det blir billigare. Den vikarieansvarige vet att behöriga lärare har tvingats åt sidan för 
obehöriga lärare. En vikarieansvarig, vilken nästan varje dag har obehörig lärarpersonal på 
skolan, blev otroligt upprörd över förslaget. Skolan skulle inte klara av ett sådant beslut med 
tanke på lärarsituationen i landet. 
 

Korkat!!! Det är så förbannat korkat! Jag har en obehörig lärare i ett ämne och 
den kan mer om eleverna än den behöriga läraren i klassrummet bredvid! Vem 
skall sätta betygen om den obehöriga läraren inte får göra det? Rektorn? Om 
rektorn skriver under betygen rör det sig endast om en formsak. En behörig 
lärare som inte har klassen så mycket eller inte alls, kan inte göra ett bättre 
betygsarbete än den obehörige läraren som träffar eleverna ofta! 

 
Under mina intervjuer fick jag veta att en ny företeelse har växt fram inom den svenska 
lärarkåren. Det finns idag erfarna behöriga lärare som har valt att sluta sin fasta tjänst på en 
skola för att vara timvikarie. Fördelen med att vara timvikarie är att många nya 
arbetsuppgifter i lärarrollen som omdömesskrivning och genomförande av utvecklingssamtal 
försvinner. Även provförberedelser, provrättning och betygsättning försvinner som 
arbetsuppgifter. Läraren kan istället lägga sin energi på den pedagogiska delen i lärarrollen. 
De lärare som inte orkar med ovanstående arbetsuppgifter och andra sådana kan istället för att 
välja en halvtidstjänst timvikariera. Det finns en frihet i att vara timvikarie då läraren kan 
bestämma när den vill arbeta. Det blir en högre inkomst genom att vara timvikarie och må bra 
än att arbeta halvtid och ha alla arbetsuppgifter i lärarrollen och genom det eventuellt 
försämra sin hälsa. Med tanke på behovet av vikarier är vikariearbetet som behörig lärare 
relativt säkert. Det finns ett stort behov av behöriga lärarvikarier hos de skolor som väljer 
behörighet före minskade utgifter. 
 
Vidare läsning om de vikarieansvarigas åsikter om vikariearbetet inom skolan kan läsas i 
bilaga 3. 
 

6.5  Intervju av vikar ieförmedlingen 
Just nu upplever vikarieförmedlingen att den har tillräckligt med vikarier. Personalen har på 
senare tid börjat tacka nej till personer som inte går på lärarprogrammet eller är 
färdigutbildade lärare. Det finns undantag, då främst när det gäller personer som kan 
undervisa i något ämne till vilket det inte finns så många vikarier. Många personer som läser 
olika program på högskolenivå ringer i hopp om att tjäna lite pengar genom lärarvikariat.  
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Kravet på personerna är att de ska ha fått ett positivt svar från belastningsregistret hos 
polismyndigheten. Vikarieförmedlingen ringer helst inte ut någon som inte har skickat in 
något svar, om det inte är ett jätteakut vikariat. 
 
250 personer ingår i vikariepoolen. Vikarieförmedlingen påpekar att av dessa är det få som 
kan vikariera på heltid. Ofta är det studerande som kan någon dag per vecka eller en vecka i 
taget för att sedan studera eller börja ett nytt arbete. Av vikarierna finns det 53 stycken som är 
utbildade lärare. 175 stycken är outbildade, d v s obehöriga. Vikarieförmedlingen har räknat 
in lärarstudenter i denna grupp. Vissa av dem är snart klara med sin utbildning andra går sin 
första termin. Cirka 30 stycken av de obehöriga har ingen anknytning till lärarutbildningen. 
 
Anledningarna till att personer vill ingå i vikariepoolen är flera. En del vill dryga ut sin kassa 
under studietiden, andra arbetar skift och vill göra något på dagarna, men allt fler personer vill 
prova att arbeta på olika skolor och se vilka skillnader det finns. Detta är just lärarstudenter 
som funderar på att stanna kvar på studieorten och arbeta. Det är mest yngre personer som 
vikarierar. Då främst 70-talister.  
 
Det stöd som vikarieförmedlingen kan ge obehöriga vikarier är att de får ringa om det är 
något. De ringer om det har uppstått problem i och med ett vikariat. Vikarieförmedlingen kan 
höra ibland att vikarier inte blivit väl bemötta på en skola, men påpekar då att vikarien själv 
måste ta för sig. Att bemötandet inte blivit som de tänkt sig kan bero på flera faktorer. 
Vikarieförmedlingen kontrollerar inte vikarierna och deras arbete på skolorna. Det som 
händer är att vikarien eller skolan tar kontakt med vikarieförmedlingen om det har inträffat 
något speciellt. Det händer att vikarier besöker vikarieförmedlingen för att berätta om någon 
upplevelse på ett visst vikariat. Även skolorna tar kontakt, ofta då av anledningen att de är 
missnöjda med vikarien. Vikarieförmedlingens beslut om åtgärder styrs av vad den klagande 
skolan har att säga om vikarien.  
 

Det kan ju vara så att vikarien fungerar med barnen och undervisningen men 
inte med kollegorna. Eller så kan det vara att de är missnöjda med hur vikarien 
har uppfört sig mot eleverna. 

 
Oftast antecknar vikarieförmedlingen att den helst inte ska skicka de kritiserade vikarierna till 
de skolor som de inte har fungerat bra på. Den person som har ansvar för lärarvikarierna på 
vikarieförmedlingen säger 
 

Har vikarien gjort större grova saker, då blir det så att jag ber om hjälp av min 
chef. Detta har inte förekommit. 

 
När det gäller läroplanen säger personen 
 

Vi ger ingen information om läroplanen. 
 
Den ansvarige för lärarvikarierna har inte arbetat någon längre tid på vikarieförmedlingen och 
vet därför inte hur behovet av vikarier idag är jämfört med tidigare. Personen säger dock att 
det är många beställningar. Detta kan bero på alla besparingar som gjorts inom skolan och av 
stressen som finns ute på skolorna. Alla lärare har dessutom fått en extra ledig dag sedan 
höstterminen 2002, vilket ökar beställningarna. På vikarieförmedlingen vet man ofta inte vilka 
bakomliggande orsaker det finns till alla beställningar. Den ansvarige för lärarvikarierna tror 
att den kommunala vikarieförmedlingen startade 1998/1999. Det gör att vikarieförmedlingens 
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vikarier inte har funnits så länge i denna form av organisation. Flera av de nuvarande 
vikarierna har varit med ifrån starten. 
 
Bland vikarierna finns det behöriga lärare. Några av dessa har tagit tjänstledigt för att läsa 
några dagar i veckan och under denna period komplettera med några vikarietimmar. Några 
behöriga lärare vill komma ifrån klasslärararbetet. Hur länge en person väljer att ingå i 
vikariepoolen är mycket individuellt. Det är allt ifrån en termin till flera år. 
 
Frågor till vikarieansvarig på vikarieförmedlingen – se bilaga 4 
 

6.6 Slutsats 
Det finns ett stort behov av vikarier i skolan. De flesta skolorna försöker att på egen hand lösa 
situationer då en vikarie behövs. Skolor som ligger på landsbygden använder oftare 
vikarieförmedlingens tjänster än de skolor som ligger i staden. Det är dock inte så lätt för 
vikarieförmedlingen att ordna vikarier som är villiga att åka till landsortsskolorna.  
 
För tillfället har vikarieförmedlingen många vikarier, så många att den just nu tackar nej till 
de personer som inte har någon anknytning till lärarutbildningen. Undantag sker, då främst 
om det är en person som har kunskap i ett ämne vilket det inte finns så många vikarier till. 
Vid anställning i den kommunala vikarieförmedlingens vikariepool skall personen som söker 
dit berätta varför den vill arbeta inom skolan, hur ofta den kan arbeta, vilka arbetserfarenheter 
den har samt visa upp antalet högskolepoäng. Personen ska sedan skriva under att den tagit 
del av tystnadsplikten som råder inom skolan. Vikarieförmedlingen informerar om hur 
vikariat genomförs. Den nämner dock inte att det finns styrdokument som ska följas av 
personal inom skolan. Det sker ingen kontroll av hur personerna arbetar under sina 
vikariatsuppdrag. Vikarieförmedlingen får dock information om vikariernas arbete genom 
skolorna, då oftast när detta arbete inte har fungerat tillfredställande.  
 
De obehöriga vikarierna uppfattar anställningsförfarandet som mycket kort och med få krav 
satta på dem. Stödet från vikarieförmedlingen upplever de vara minimalt. De obehöriga 
vikarierna upplever stöd och krav vara små även från de olika skolornas sida. Vid längre 
vikariat som till exempel sträcker sig över en termin märker de att stöd och krav ökar. 
Timvikariat som ges samma dag som vikariatet gäller skapar stress hos vikarierna. De vill 
helst bli informerade minst en dag i förväg. Arbetssituationen i skolan är utvecklande på flera 
plan. Den kräver att vikarien kan och vågar ta för sig.  
 
Skolorna vill helst ha vikarier som de känner till. En beställning hos vikarieförmedlingen kan 
av dem upplevas vara osäker då de inte vet vilken bakgrund vikarien har som kommer till 
skolan, om det ens kommer en vikarie. De vikarieansvariga har alla en bestämd uppfattning 
om vilka krav som vikarien ska kunna leva upp till. Samtidigt påpekar de att kraven inte är 
lika höga på en vikarie som på en ordinär lärare. Skolorna försöker ha någon person som kan 
ge lite information till vikarien. Ofta har personalen mycket annat att göra och kan inte ta sig 
tid till att hjälpa vikarien i någon större utsträckning. De vikarieansvariga anser att 
styrdokumenten inte är viktiga att informera vikarien om då den endast är en kort tid hos dem. 
Det är upp till vikarien att på egen hand ta del av dem. 
 
Min slutsats utifrån intervjuerna är att vikariearbetet är en del av skolan som inte finns med på 
listan för vad som ska utvärderas och kvalitetssäkras. I den målstyrda skolan skall allt 
dokumenteras, men vikariearbetet har kommit bort. Det tycks inte vara någon som frågar 
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vikarierna om hur de upplever sin arbetssituation. Det tycks inte vara någon som frågar den 
ordinarie skolpersonalen hur den upplever arbetssituationen tillsammans med obehöriga 
kollegor. Det tycks inte vara någon som kontrollerar hur kvaliteten är på den undervisning 
som sker under vikariatsperioder. Det tycks heller inte vara någon som förmedlar information 
mellan vikarieförmedlingen och skolorna om hur vikariearbetet genomförs och hur det kan 
förbättras. Synen på vikarien tycks vara den att han eller hon endast ska försöka hålla eleverna 
kvar i klassrummet till lektionens slut. Målet med en vikaries lektion tycks av samtliga 
inblandade vara att den enbart ska genomföras och det förutsätts att den varken kan eller 
behöver vara av samma kvalitet som vid den undervisande lärarens arbete. 
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7 Diskussion 
Efter att ha genomfört min empiriska undersökning om obehöriga lärarvikaries arbetssituation 
inom skolan kan jag utifrån vad intervjupersonerna har berättat dra slutsatsen att det finns 
obehöriga lärarvikarier som kan klara sin arbetssituation. Vikarien Anna påpekade just i sitt 
samtal med mig att en del människor föds till pedagoger. Det ligger faktiskt något i det hon 
säger. Men för att verkligen vara insatt i skolans värld behöver alla som vill arbeta inom den 
gå lärarutbildningen anser jag. På lärarutbildningen erbjuds kunskap inom bland annat 
metodik och didaktik. Jag anser att det är lärarutbildningen som bygger en grund till den 
kompetens som under åren utvecklas hos varje lärare. Det är på lärarutbildningen som 
lärarstudenterna skaffar sig pedagogiska glasögon med vilka de kan se på skolverksamheten 
och reflektera. Genom gruppdiskussionerna i de olika pedagogikkurserna växer studenterna i 
sin lärarroll. Processen som sker i varje lärarstudent behöver de år som lärarutbildningen 
sträcker sig över. Ju längre en lärarstudent kommer i sin utbildning desto tydligare blir det för 
han eller hon att situationer och fenomen i skolan kan ses ur olika perspektiv och kan 
behandlas med hjälp av olika metoder. Med praktik och utbytet av åsikter på lärarutbildningen 
i minnet har en nyexaminerad lärare en grund att bygga vidare sin lärarroll på. Jag vill 
instämma i vad en av de vikarieansvariga sa under min undersökning, nämligen att som 
obehörig kan man ha känsla för yrket men inte ha kompetensen som en behörig lärare har 
skaffat sig. 
Intervjupersonerna har känslan för yrket. 
 
Ingen av de intervjuade vikarierna påminde om de vikarier jag berättade om i bakgrunden till 
mitt ämnesval, vilket gläder mig mycket. Jag tänkte i början av mitt arbete att i en kommun 
med högskola i sin närhet skulle vikariesituationen med all sannolikhet inte vara lik den som 
är i kommunen jag nämnde i min bakgrund. Eleverna i fallet med den äldre obehöriga 
lärarvikarien i min bakgrund exponerades regelbundet för situationer som inom pedagogiken 
används som avskräckande exempel. Jag valde dock att inte gå in på dessa situationer då 
dessa förhoppningsvis inte är representativa i vikariesituationer. Varför elevers skolsituation 
kan bli som den här blev anser jag beror på kommuners nonchalanta syn på eller en eventuell 
okunnighet om den behöriga lärarens betydelse. Enhetschefen som avgick berättade för ett tag 
sedan hur svårt det var att hålla föräldramöten där nedskärningskrav skulle offentliggöras. 
Själv kände enhetschefen att nedskärningarna skapade en ohållbar arbetssituation för samtliga 
berörda som vistades i skolbyggnaden. Jag anser att kommuner vid sådana här situationer 
sviker skolpersonal, elever och föräldrar. Den obehöriga lärarvikarien i fallet hamnade i en 
arbetssituation som den aldrig befunnit sig i tidigare och det fanns troligtvis ingen tid till att 
ställa krav eller ge stöd under från övrig skolpersonal. Utifrån mitt andra bakgrundfall med 
den yngre obehöriga lärarvikarien anser jag att de styrande bör undvika att anställa så unga 
personer. Jag tror inte att en person som precis lämnat gymnasieskolan kan ha hunnit skaffa 
sig en helhetsbild av lärarrollen och dess ledarskap. Arbetssituationen i skolan är troligtvis 
mycket krävande för yngre vikarier, framför allt när dessa ska undervisa elever som är fyra år 
yngre än de själva. Elever som får så unga vikarier ser troligtvis dessa som kamrater. Jag tror 
att en del elever kan känna ett behov av att ha en äldre lärare som inte har en kamratrelation 
till dem utan i stället har en trygghet i sin lärarroll som gör att han eller hon utför sitt arbete 
med en stor medvetenhet om elevernas centrala roll i det. 
 
Resultatet av min empiriska undersökning visar att de obehöriga lärarvikarierna inte får ses 
som en grupp utan som individer. Obehörigheten kan vara på olika nivå, vilket självklart är 
naturligt. Nu i slutet av mitt arbete anser jag mig ha fått en insikt i hur en obehörig 
lärarvikariers arbetssituation kan te sig. Anledningen till att mina intervjupersoner har valt att 
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vikariera är inte enbart för inkomsten som ges. Detta gläder mig, då jag vet att det finns 
personer som väljer att vikariera inom skolan enbart för att tjäna pengar. Den som arbetar i 
skolan måste ha ett intresse för främst eleverna. Det gör mig upprörd när skolor låter mindre 
intresserade personer vikariera. 
 
Lärarens funktion har ett stort innehåll. Lärarrollen och dess ledarskap finns med här. Utifrån 
den uppdelning av lärarens olika kompetenser som Stensmo (1997) har gjort, anser jag att 
samtliga av de intervjuade vikarierna har en grund till att utveckla de olika kompetenserna 
inom de olika skolämnena, ledarskap och didaktik. De obehöriga lärarvikarierna nämnde att 
de alla upplevde individualisering som svårt att genomföra. Jag anser att de inte är ensamma 
om denna åsikt, utan många behöriga lärare upplever också den arbetsuppgiften vara svår. 
LpO 94 betonar dock vikten av att individualisera elevernas arbete. De övriga 
arbetsuppgifterna som till exempel planering upplevde vikarierna sig kunna hantera bra. Jag 
undrar hur obehöriga lärarvikarier planerar en lektion. Tänker de på att eleverna ska ha ett 
större utrymme än läraren? Tänker de på vilket målet är med lektionen? De tre ledarstilarna 
som de obehöriga lärarvikarierna har valt mellan, när de i vårt samtal skulle berätta vilken 
slags ledare de ser sig vara är mycket vanliga att använda. De flesta såg sig som demokratiska 
ledare. Karin sade sig dock använda alla tre ledarstilarna vid olika tillfällen. Jag tror att en del 
behöriga lärare ser det så att alla tre ledarstilarna kan förekomma beroende på vilken situation 
det gäller.  
 
Den senaste läroplanen, LpO 94, kräver mycket av lärarna då dagens skola är målstyrd. På 
skolorna ska lärarna tillsammans bryta ner de nationella målen till lokala arbetsplaner och 
följa dessa i sitt arbete med eleverna och kollegorna. Det som jag har reagerat på under 
arbetets gång är hur styrdokumenten förlorat mark i skolan när det gäller en vikaries arbete. 
Jag anser att en vikarie som träder in i undervisande lärares ställe givetvis ska vara medveten 
om vilken värdegrund skolan ska förmedla. Vikarien måste vara medveten om vad en lärare 
skall göra och likaså sträva efter att göra i sitt arbete. Jag anser att skolorna inte får säga att en 
vikarie som endast ska vara en kort tid hos dem inte behöver ta del av styrdokumenten. Med 
ett sådant resonemang innebär det att de skolor som tycker så låter eleverna ha skoldagar då 
styrdokumenten är åsidosatta. Nu kan jag förstå att en skola som har en vikarie en dag inte 
kan tvinga vikarien att läsa styrdokumenten under den dagen. Det är dock inte acceptabelt för 
mig att vikarier kan gå år efter år med korta vikariat vid olika skolor och på detta sätt aldrig 
kommer i kontakt med de dokument som har format och formar skolverksamheten. I mina 
intervjuer med vikarieansvariga framkom det att det finns skolor som utgår från att 
vikarieförmedlingen informerar de nya vikarierna om styrdokumenten. När jag hör detta 
undrar jag var kommunikationen mellan vikarieförmedlingen och kommunens skolor finns 
gällande bland annat styrdokumenten. Utifrån det jag fått veta anser jag att kommunikationen 
mellan vikarieförmedlingen och skolorna saknas. Detta är något som borde observeras av 
parterna så att konsensus kan råda. Mitt förslag till parterna är att sätta sig ner och fundera på 
hur kvaliteten gällande vikariearbete inom kommunens skolor kan höjas. Kvalitetsarbete och 
utvärdering ligger i tiden. Mitt förslag till vikarieförmedlingen är att regelbundet ha en 
obligatorisk informations- och diskussionskväll med nya vikarier, under vilken bland annat 
styrdokumenten aktualiseras. Det kan förslagsvis röra sig om en kväll per månad. Till mötena 
bör lärare från fältet och lärare från lärarutbildningen komma och diskutera kortfattat det 
pedagogiska ledarskapet. Det bör vara obligatorisk närvaro för obehöriga vikarier i detta 
sammanhang. De bör inte få börja vikariera förrän de deltagit i sådan verksamhet. De 
obehöriga vikarierna bör inte se dessa möten som ett krav utan som en möjlighet. Om 
kvaliteten ökar i vikarieförmedlingens arbete kan eventuellt obehöriga lärarvikarier välja att 
utbilda sig till lärare. Jag tror att det finns obehöriga lärarvikarier som vid timvikariat kan bli 
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avskräckta i dagsläget på grund av att de blir övergivna. Det anses vara upp till dem att ta för 
sig. Skolor menar att det är upp till vikarien att fråga efter styrdokumenten, men om vikarien 
inte vet att de finns kan han eller hon inte heller fråga efter dem. Styrdokumenten ställer både 
krav och ger stöd. 
 
Det tycks allt för ofta finnas en åsikt i samhället, hos skolansvariga, hos lärarna och ibland 
även hos vikarien att när en vikarie utför den undervisande lärarens arbetsuppgifter skall detta 
vara på ett visst sätt. Eleverna förutsätts testa vikarien och skapa oreda. Vikarien ska inte ha 
höga krav på sig. Vikarien ska inte heller få så mycket stöd. Nicklas nämnde för mig att han 
ibland upplevde sig stå längst ner i rangordningslistan bland personalen. Omgivningen 
förutsätter att undervisningen inte kommer att flyta på som vanligt eftersom det är en vikarie 
som har ansvaret för den. Jag tycker detta är tråkigt. Givetvis kan jag förstå att eleverna 
genom sin testning försöker analysera vem de har istället för sin vanliga lärare. Jag kan dock 
inte förstå när lärare påpekar för eleverna att de är väldigt tysta trots att de faktiskt har en 
vikarie. Ett sådant uttalande sänder ut signaler om att det förutsätts vara stökigt och att en 
vikarie inte kan vara en fullgod ledare med kontroll över situationen. 
 
Det finns en och annan skola som ger bra stöd till vikarierna. Jag anser dock att det oftast 
finns brister gällande stödet. De vikarier som har längre vikariat ska givetvis få den 
fortbildning som behövs för utövandet av arbetet. I skollagen står det att kommunen ska 
ansvara för att personal inom skolan ska få den kompetensutbildning som är nödvändig. Att 
vara timvikarie är en ovanlig situation då det ibland rör sig om en mycket kort förberedelsetid 
inför ett vikariat. Jag anser att de obehöriga vikarierna som jag träffat har visat mod genom att 
vara just timvikarier. Det är starkt av dem att genomföra varje vikariat, framför allt de med 
kort varsel, då stödet kan vara mycket vacklande på en del skolor. Jag tror att det erbjuds en 
bättre arbetssituation för en vikarie som får flera dagar i samma klass och som då får 
information ett par dagar före tillfället. Det måste minska stressen betydligt. Det förundrar 
mig att ingen av de skolor som jag varit i kontakt med har någon plan för hur vikarier ska tas 
emot. På skolorna görs handlingsplaner för det mesta, men inte för vikariearbete. Vad detta 
beror på vet jag inte. Det kan vara så att man på skolorna anser att en vikarie alltid kan fråga 
det arbetslag som den ska ingå i om frågor uppkommer. När det gäller kollegors stöd kan jag 
känna att det inte är meningen att de behöriga lärarna ska behöva ta ett allt för stort ansvar för 
den obehörige läraren. De har ofta själva många arbetsuppgifter att lösa. För att de obehöriga 
vikarierna ska känna sig mer trygga anser jag att det kan vara dags att dela upp kommunens 
skolor i områden. Varje vikarie får tillhöra ett speciellt område. Vikarien lär då känna ett 
begränsat antal skolor. Det leder till en kontinuitet för vikarierna men även för eleverna och 
ordinarie skolpersonal. Vid brist på vikarier i ett område ska man kunna låna från ett annat 
område. 
 
Majoriteten av de intervjuade vikarierna har efter att börjat arbeta i skolan ändrat sin syn på 
skolan och lärarens funktion. De har upptäckt att dagens lärarroll innehåller betydligt mer än 
vad den gjorde för till exempel 15 år sedan. Jag tror att det inte allt för sällan förekommer en 
övertro hos många personer att de kan klara av läraryrket då de tror sig veta hur allt fungerar. 
De minns ofta läraren och dennes arbete från sin skoltid som slutade för 20 år sedan eller för 
ett år sedan. Dessa personer glömmer dock att den delen av lärarens arbete de såg var just 
bara en del i en stor helhet. Läraren är alltid påpassad av samhället och dess olika invånare. I 
media förs debatter i vilka ofta ogrundad kritik förs fram mot läraren som yrkesroll. Lärarens 
funktion innehåller många arbetsuppgifter, ibland kanske för många. Detta gör att flera 
behöriga lärare väljer att vara vikarie istället. Jag tycker att denna företeelse är ett tecken på 
att lärarnas arbetssituation behöver ändras till det bättre. Ingen av de intervjuade obehöriga 
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lärarvikarierna vill satsa på yrket till 100 %, utan ser lärarvikariaten som en mellanperiod i 
livet. Anders kan kanske ändra sig. Utifrån ett lärarperspektiv ser jag det som tråkigt att 
skolans värld besöks under kortare perioder av människor som är på väg någon annanstans. 
Jag är rädd för att krav på och stöd till dem som arbetar i skolan minskar i samband med att 
allt fler obehöriga lärare befinner sig i den. Kvalitén inom skolan sänks. 
 
I skolan finns det redan många obehöriga lärare, vilket ibland oroar mig, när jag tänker på att 
det finns skolansvariga som inte lägger ner någon större energi på att bryta denna trend. För 
ett par år sedan sade dåvarande skolminister att det skulle bli fler vuxna i skolan med bland 
annat hjälp av ”Wernerssonpengarna” . Detta var pengar som gavs till kommunerna av 
skolminister Wernersson i syfte att öka kvalitén i skolan gällande bland annat andelen vuxna. 
Det lät bra i mångas öron. Efter ett tag förstod allt fler att vuxna inte var samma som behöriga 
lärare. Genom att använda detta begrepp kunde och kan kommunerna låta bli att anställa just 
behörig personal. Detta gör mig upprörd. Läraryrkets status kan inte höjas så länge det finns 
de personer som anser att det inte behövs personer med lärarkompetens utan endast vuxna i 
skolan. Som lärarstudent uppfattar jag detta som ett tecken på att min fyra och ett halvt år 
långa utbildning inte är så betydelsefull längre. Detta fick jag bekräftat av en vän som 
undervisar sedan några år tillbaka i en kommun i södra Sverige. Min vän och dennes kollegor 
fick uppleva hur en obehörig lärare fick högre lön än de. Kommunens argument till denna 
lönesättning var att det är svårt att få tag i lärare till kommunens skolor och när en person kom 
och erbjöd sig att hjälpa till ville kommunen visa sin tacksamhet genom att ge en bra lön 
oavsett personens utbildning. När en kommun väljer att arbeta på detta sätt sänder den ut 
signaler till sin omgivning att det inte är viktigt med välutbildad personal.  
 
Under arbetes gång såg jag tydligt att begreppet obehörig kan innebära mycket och vara på 
olika nivå. Tidigare var jag mycket bestämd med att ingen annan ska sätta betyg än en behörig 
lärare, då utifrån kompetens. Nu, när jag har träffat obehöriga lärarvikarier märker jag att de 
kan sätta betyg om de måste. Jag anser dock att en lärare med utbildning har en större 
kunskap om vad den ska se på samt att den har en kunskap om de olika styrdokumentens 
innehåll gällande betygsättning. Samtliga intervjuade personer anser att obehöriga 
lärarvikarier ska sätta betyg i samråd med behöriga lärare. Jag funderar på hur detta samråd 
sker. När ska en behörig lärare hjälpa en obehörig lärare om han eller hon redan arbetar 100 
%? Sker deras samarbete under en rast? Låter skolledningen den behöriga läraren få tid 
planerad till stödverksamhet vid betygsättning? Vad tycker de behöriga lärarna om att hjälpa 
obehöriga lärare med betygsättningen? Hur upplever de behöriga lärarna sin arbetssituation då 
obehöriga lärarvikarier kommer till arbetslaget? Arbetslaget ska arbeta med de olika målen 
som är satta för undervisningen. Om nu inte den obehöriga läraren är insatt i hur den 
målstyrda skolan fungerar, hur uppfattar då arbetslaget sitt gemensamma arbete?  
Det behöver markeras att det finns en skillnad mellan att vara behörig och obehörig. En press 
på kommunerna behöver sättas. En del av dem måste lägga ner mer energi på att söka 
behöriga lärare till sina tjänster. Det förs idag en diskussion om att begreppet obehörig lärare 
skall tas bort. Åsikten som är grund till detta förslag är att en person som inte har anknytning 
till lärarutbildningen inte skall kallas lärare. Lärare är man först som utbildad. 
 
Nu i slutskedet av mitt arbete kan jag känna att det blev en stor mängd intervjumaterial, då 
ämnet var så intressant att jag knappt kunde avsluta intervjuarbetet. Det var synd att jag inte 
fick en större spridning på vikarierna åldersmässigt. Jag hade dessutom gärna träffat en 
vikarie som inte har någon högre utbildning för att höra om den såg något i sin arbetssituation 
som skiljde sig från de andras iakttagelser. På sätt och vis representerar männen i mina 
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intervjuer tydligt den företeelse som är ute i samhället, nämligen att civilingenjörer inte får 
arbete inom sin bransch utan måste finna andra arbeten då ofta inom skolan.  
 
Framtida forskare kan utveckla forskningsarbetet mycket inom detta område. Om jag skulle 
fortsätta undersöka de obehöriga lärarvikariernas arbetssituation, skulle jag välja att jämföra 
olika kommuner. Som jag redan sagt kan resultatet se mycket annorlunda ut om till exempel 
en mindre kommun används i undersökningen. Det vore intressant att forska runt elevernas 
syn på vikarier. Mina intervjupersoner har gjort många intressanta uttalanden som jag skulle 
kunna arbeta vidare med. Jag hoppas att denna företeelse inom skolan skall komma att bli mer 
bevakad än tidigare. Eleverna har rätt till en bra undervisning. För att majoriteten av 
vikarierna ska kunna känna att de klarar av sin arbetssituation måste kommunerna ta sitt 
ansvar för dem. Det får dock aldrig bli ett för stort stöd samtidigt som kommunerna sänker 
sina krav på lärarna. En sådan utveckling skulle bana väg för de obehöriga lärarna. De skulle 
då kunna arbeta vid sidan om de utbildade lärarna. Om gränsen mellan behörighet och 
obehörighet fortsätter försvagas kommer läraryrkets status följa samma utveckling till 
försvagning och statusen sänks. Detta kan i sin tur föra med sig att människor inte väljer att gå 
en lång lärarutbildning för att arbeta i skolan. Om inte tillräckligt många utbildar sig till lärare 
ökar kommunernas behov av obehöriga lärare. Utifrån bristen på behöriga lärare behövs det 
idag obehöriga lärarvikarierna för att skolan skall kunna fungera. Jag anser att kommunerna 
bör fånga upp de obehöriga lärarvikarierna som gör ett bra arbete. Genom att ge stöd i form 
av att vikarierna får erbjudande om utbildning kan eventuellt några av dem komma att skaffa 
sig lärarbehörighet. Jag anser att lärarnas fackförbund ska bli mer aktiva gällande verkligheten 
i skolan med de obehöriga lärarna. Det är dags att fackförbunden tar upp detta fenomen till 
diskussion och tydligare informerar sin syn på skolan och obehörigheten som breder ut sig 
inom denna obligatoriska verksamhet för landets medborgare. 
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Bilaga 1: Intervjuguide – obehör iga lärarvikar ier  
 

Intervjupersonens val av vikar iearbete inom skolan 
Vilken bakgrund har du? (Yrkesliv, utbildning) 
Varför har du valt att arbeta inom skolan? (T ex utbilda sig till lärare) 
 

Anställningsprocedur  och arbetsgivare 
Hur fick du vikariat? 
Vilka krav sattes på dig vid anställning? Av vem? 
Tycker du att dessa krav är realistiska och lagom till antalet? 

 
Vilket slag av stöd erbjöd din arbetsgivare dig när du började arbeta som vikarie? 
Får du stöd idag? 
Har du blivit erbjuden fortbildning, i så fall i vilken form? (T ex kurs, mentor, konferens) 
Har du fått ta del av läroplanen och lokala arbetsplaner? 
 

Din syn på lärar rollen 
Har din syn på lärarrollen ändrats efter att du själv börjat arbeta inom skolan? Hur? 
Vilka kunskaper anser du att en lärare ska kunna behärska? (T ex ämneskunskap) 
Hur ser du på lärarens ledarroll? (Lärarens ledarskap brukar definieras av fem olika 
arbetsuppgifter: planering, kontroll, motivation, individualisering och gruppering.) 
Hur arbetar du med dessa fem arbetsuppgifter? 
Vad bygger din lärarroll på? (Egna lärare t ex) 
Vad kännetecknar en bra lärare? 
Vilken slags ledare anser du dig vara? 
Vad tycker du fungerar bra respektive mindre bra i ditt arbete med elever och kollegor? 
Hur ser du på förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg? 
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Bilaga 2: Intervjuguide – vikar ieansvar iga på skolor  
Hur skaffar ni vikarier? Har ni själva personer ni ringer till eller ger ni en beställning till 
kommunens vikarieförmedling? 
Hur vanligt är det att denna skola har obehöriga lärare? 
Varför? 
 

Anställningsprocedur  
Vilka krav ställer du på en person som skall vikariera? 
Vilket stöd får den blivande vikarien i början av sin arbetsperiod? 
 
Ges vikarien möjlighet till fortbildning eller annan form av stöd? 
Får vikarien ta del av läroplan och den lokala arbetsplanen? 
 

Din syn på lärar rollen 
Hur ser du på lärarrollen i dagens skola? 
Hur skall lärarledarskapet vara utformat? 
 
Hur klarar obehöriga lärare lärarrollen och dess ledarskap? 
(Vilka områden klarar vikarien bra respektive mindre bra?) 
Hur ser du på förslaget att obehöriga lärare inte skall få sätta betyg? 
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Bilaga 3: Intervjuer av vikarieansvariga vid elva skolor 
 
Jag har valt att namnge skolorna med bokstäver. Elva skolor är det totalt. Skolorna A - D har 
elever från främst villaområden eller från landet när det rör sig om år sju till nio. Skolorna E – 
F har främst elever från bostadsområden med lägenheter. Skolorna G – K ligger utanför 
staden. Jag har valt att inte använda bokstaven J i sammanhanget för att inga förväxlingar 
mellan I och J ska förekomma. 
 
 
Skola A 
På denna skola intervjuades enhetschefen, men det är de biträdande enhetscheferna för 
förskolan till år sex respektive år sju till nio som ansvarar för vikarieanskaffningen. 
 
Enhetschefen berättade att några personer i lärarstyrkan har en vikarietjänst i sin fasta tjänst. 
Vikarietjänsten är 25 % av den fasta tjänsten. Om ingen av dessa lärare kan vikariera och det 
endast rör sig om någon enstaka lektion kontrollerar de ansvariga övriga lärares scheman. 
Visar det sig att en lärare har håltimme under den aktuella tiden tillfrågas den om det finns 
möjlighet till att vikariera. Om inte detta går ringer de vikarieansvariga vikarier som de 
tidigare har haft ett bra samarbete med eller till vikarieförmedlingen.  
 
Tidigare år har skolan haft en vikarietjänst på heltid inom lärarstyrkan. Detta uppskattades 
mycket av både den enskilde läraren som valde att vara vikarie och även dennes kollegor.  
Nu kan lärarna ge önskemål inför varje läsår om att få ha en vikarietjänst inräknad i den 
vanliga tjänsten. De lärare som väljer att bygga upp sin tjänst på detta sätt trivs med att hoppa 
in lite här och var. Med tanke på detta system förekommer nästan aldrig obehöriga lärare på 
skolan. 
 
Enhetschefens krav på en vikarie är att denne först och främst ska kunna ta ansvar för 
eleverna. Vikarien ska rätta prov och läxförhör, helt enkelt göra det som ingår i lärararbetet. 
Vikarien har alltid rätt till att ta kontakt med den undervisande läraren. 
Tidigare hade skolan ett nedskrivet dokument om vilka krav som ställdes på en vikarie, men 
så inte idag. De biträdande enhetscheferna tar alltid hand om vikarien när den kommer och 
den kan alltid vid funderingar söka upp dem eller andra kollegor. Arbetslagen ger också alltid 
ett stöd. Hur stort stödet blir beror på vilket ämne vikarien ska ha. Lagledaren eller den 
ämnesansvarige kan alltid ge stöd. Om vikarien ska få fortbildning eller något annat liknande 
stöd beror på hur länge vikariatet varar. Gäller vikariatet en termin får vikarien delta i 
studiedagar och annan fortbildning. Läroplanen och den lokala arbetsplanen får vikarien ta del 
av.  
 
Enhetschefen är mycket nöjd med de blandade åldrarna i kollegiet. Lärarna är engagerade och 
vill mycket samtidigt som det har lagts fler arbetsuppgifter på dem. Det har blivit tuffare att 
vara lärare. Neddragningar gällande resurser och antalet vuxna inom skolan har skett. Flera 
lärare vill mer än det går att göra, vilket har gjort att skolan har drabbats av sjukskrivelser på 
grund av utbrändhet berättar enhetschefen.  
 
Lärarledarskapet består av många delar. Enhetschefen anser att en lärare skall vara positiv, 
glad, social och bidra till en god arbetsmiljö för såväl elever som kollegor. Läraren skall 
kunna sitt ämne. Han eller hon skall vara bra på att samarbeta, vara flexibel, ha ett bra 
förhållningssätt till eleverna samt kunna arbeta på olika sätt. 
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När det gäller förslaget att obehöriga inte ska få sätta betyg tycker enhetschefen att det är 
svårt att ta ställning för eller emot förslaget. Nu sitter ofta den obehöriga läraren tillsammans 
med behöriga lärare och diskuterar betygen. Ibland kan den obehöriga läraren få stöd även 
från enhetschefen vid betygsmomentet. 
 
 
Skola B 
På denna skola är en lärare ansvarig för vikarieanskaffningen. Personen har arbetat många år 
inom läraryrket och har nu valt att vid sidan om sin undervisning sköta allt rörande vikarier.  
 
På denna skola finns några lärartjänster med vikarietjänst inräknad. Ett par lärare är dessutom 
enbart anställda som vikarier för sina kollegor. Om inte dessa alternativ kan leda till en 
lösning på ett vikarieproblem kontrolleras de övriga lärarnas scheman. Om någon lärare kan 
vikariera får den övertid samlad till sin pott och kan senare välja att ta ut kompledigt. 
Fungerar inget av detta måste vikarieförmedlingen kontaktas. Ibland kan inte den heller lösa 
vikarieproblemet. Det är dessutom stor skillnad i kvalité på de vikarier som kommer anser den 
vikarieansvarige. Just nu har skola B en vikarie som har en hög utbildning men som inte kan 
få arbete inom sin bransch för tillfället. Den vikarien är en viktig resurs. När det gäller slöjd 
har vikarieförmedlingen berättat att den inte kan ordna någon vikarie alls.  
 
Hos vikarieförmedlingen finns det studenter som är lycksökare anser den vikarieansvarige. De 
tror sig kunna undervisa utan att ha någon kunskap om skolan utöver sin egen skoltid. Detta 
brukar inte fungera. 
 

Tyvärr får vi ofta inte veta förrän efter det att vikarien har vikarierat vilken 
bakgrund den har. Då får man ibland veta att personen inte haft någon kunskap 
eller ytterst lite kunskap inom ämnet som den har vikarierat i. 

 
När det gäller de praktiska ämnena ser skola B helst att om det endast finns obehöriga vikarier 
att välja på, att det då blir en person som har praktisk arbetslivserfarenhet än att det blir en 
person som har många akademiska poäng.  
 
Skola B har obehöriga lärare, men då rör det sig ofta om lärarstudenter som nästan är färdiga 
med sin lärarutbildning. Examensarbetet är kanske inte färdigt eller en tenta på tre poäng är 
inte avklarad. Den vikarieansvarige säger att dessa personer klarar sitt arbete. De är endast 
obehöriga på papperet. 
Skola B har märkt att det på senaste tiden har blivit svårare att få behöriga lärare även till 
tjänster inne i staden. 
 
När det gäller kraven på personen som ska vikariera, är dessa inte alls lika höga som på 
lärarna som vanligtvis arbetar på skolan. Kraven är att vikarien ska kunna genomföra 
lektionen eller lektionerna och åtminstone kunna lite av det ämne som han eller hon ska 
undervisa i. 
 
Stödet till vikarien är näst intill inget enligt den vikarieansvarige läraren. Det finns ingen tid 
till att hjälpa vikarien. Den vikarieansvarige kan ge praktisk information om var saker finns 
och var klassrummet ligger. Det främsta stödet är att vikarien får telefonnumret till den 
undervisande läraren. Oftast behöver vikarien inte planera något själv, utan om den 
undervisande läraren planerat sin ledighet har den även skrivit ner instruktioner till vikarien. 
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Teoretiska lektioner är lite lättare än de praktiska lektionerna, då den undervisande läraren 
kan säga till vikarien att eleverna till exempel ska arbeta med några sidor i övningsboken. 
Vikarien erbjuds inte någon fortbildning eller annat liknande stöd. Personen får sköta den 
biten på egen hand.  
Eftersom ingen vikarie frågar efter läroplanen eller andra dokument ges inte heller 
information om dem. Den vikarieansvarige säger att vikarierna tänker endast på de timmar de 
ska undervisa. 
Terminsvikarierna behandlas på samma sätt som de vanliga lärarna på skolan och får därför ta 
del i deras arbete med dokumenten. De får även delta i diverse konferenser. 
Om ett vikariat endast är en till två veckor långt behöver vikarien inte delta i skolans 
konferenser.  
 
Personen som jag intervjuar anser att lärarrollen har förändrats mycket under de senaste åren. 
Idag är lärarna låsta till skolan. Tidigare hade lärarna 24 timmar lektion per vecka samt att de 
till detta lade ett valfritt antal konferenser. Resten av det som ingick i lärarrollen valde lärarna 
att göra när det passade dem bäst. Den vikarieansvarige berättar att idag är man som lärare 
låst till kontorstid och till skolbyggnaden. Man är även låst till utvecklingssamtal. Ändå om 
man inte själv ska genomföra dessa, d v s inte är mentor, måste man skriva omdöme för varje 
elev till samtalen. Tidigare var läraren endast skyldig till att sätta betyg.  
Tidigare undervisade läraren eleverna. Nu ska eleverna forska. Den vikarieansvarige anser att 
nu är läraren en socialarbetare. 
Idag har eleverna knappt några läroböcker utan får istället massor av stenciler som de ska 
försöka hålla ordning på och inte kasta så fort de får möjlighet till det. Den vikarieansvarige 
tycker det är tråkigt att inte kunna ge eleverna böcker som de kan ha användning av även 
senare i livet. 
 
Den vikarieansvarige läraren anser att det är svårt att säga generellt huruvida obehöriga lärare 
klarar lärarrollen och dess ledarskap. Alla obehöriga lärare är individer. Det är svårt att få veta 
vad som händer innanför klassrumsväggarna. Det beror helt på hur obehöriga vikarierna är. 
När en vikarie inte har klarat av sin arbetsuppgift har skolan ringt till vikarieförmedlingen och 
sagt att personen ifråga inte är välkommen tillbaka. Skolpersonalen antecknar namnet på 
vikarien. 
 
Den vikarieansvarige ser positivt ur facklig synvinkel på förslaget att obehöriga lärare inte ska 
få sätta betyg. Personen berättar att det finns skolor som försöker hålla fast vid obehöriga 
lärare. Enligt den vikarieansvarige finns mycket mygel på skolor – man anställer någon som 
man känner och som är obehörig. Detta leder ibland till att behöriga lärare kommer åt sidan. 
Ur ett ekonomiskt perspektiv är det billigare för kommunen att ha obehöriga lärare då deras 
löner är lägre berättar den vikarieansvarige. 
 
Som avslutning på intervjun berättar den vikarieansvarige att en ny företeelse har växt fram 
inom den svenska lärarkåren. Det finns nämligen behöriga lärare som valt att sluta sin fasta 
tjänst på en skola för att timvikariera. Då behöver läraren ifråga inte arbeta med diverse 
administrativa uppgifter som omdömesskrivning till utvecklingssamtal, genomförande av 
utvecklingssamtal, provförberedelser och provrättning samt betygsättning. Läraren får 
möjlighet till att lägga sin energi på den pedagogiska delen av lärarrollen. Lärare som inte 
orkar med ovanstående arbetsuppgifter och andra arbetsuppgifter som ingår i den nya 
lärarrollen kan istället för att välja en halvtidstjänst timvikariera. Det blir en större inkomst 
som timvikarie än att arbeta halvtid, om det finns behov av vikarier – vilket det oftast gör.  
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Skola C 
Den person som är ansvarig för vikarierna ingår i expeditionspersonalen. Eleverna på skolan 
går i förskolan upp till och med år nio. 
 
När det behövs en lärarvikarie ringer den vikarieansvarige till vikarieförmedlingen. Skolan 
har ingen egen vikariepool. Ledig personal används så långt det är möjligt.  
 
Det är svårt att säga om hur ofta skolan har behöriga respektive obehöriga vikarier, när dessa 
kommer från vikarieförmedlingen. Skolan ber dock alltid om att åtminstone få behöriga lärare 
till vikariat i de lägre klasserna. När skolan har frågat vikarier vilken bakgrund de har, har 
dessa ofta visat sig ha teknisk utbildning.  
 
Skolan har vanligtvis endast behov av vikarie för kortare tid. Det kan vara när en lärare är 
sjuk eller när dennes barn är sjuka. Om det varit behov av vikarie för en längre period har det 
oftast rört sig om graviditetsvikariat. På skolan finns för tillfället inga obehöriga lärare 
anställda. 
 
Kraven på en vikarie är inte höga samtidigt som det inte ges något större stöd till den. När det 
rör sig om längre vikariat arbetar vikarien på samma villkor som de vanliga lärarna. 
Läroplanen och andra dokument finns i skolans referensbibliotek. Vikarien får lite 
information om skolan i början och kan alltid ställa frågor. 
 
Den vikarieansvarige berättar att dagens lärare ska hinna göra så mycket utöver 
undervisningen. De har ett stort socialt arbete – mycket kontakter och samtal som skall 
genomföras. På skolan finns både äldre och yngre lärare. De äldre reagerar ofta starkt på den 
nya lärarrollen, medan de yngre inte har något att jämföra den med och därför inte reagerar 
lika starkt. 
 
 Det är svårt att veta hur en vikarie fungerar då skolan inte ser personen i klassrummet. 
Eleverna säger däremot till om hur vikarien har varit. De har höga krav, men kan stå ut med 
en dålig vikarie om det rör sig om en dag. Om eleverna klagar mycket kan skolan välja mellan 
att byta vikarie eller ha lärarlösa lektioner, vilket är sällsynt. Den vikarieansvarige berättar att 
eleverna kopplar av när en behörig lärare kommer. Den vikarien påminner ofta om den 
vanliga lärarpersonalen på skolan. 
 
Om förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg blir förverkligat vet den 
vikarieansvarige inte hur det ska fungera på landets skolor. Nu sätter ofta den obehörige 
läraren betyg tillsammans med den undervisande läraren, vilken ofta har ett stort intresse i att 
denna bit ska bli så rättvis som möjligt för eleverna. Ingen kan dock kräva att en ledig lärare 
skall komma till skolan och genomföra betygsättningen. Vem ska sätta betyget om den 
obehöriga läraren som känner eleverna bäst inte får göra det undrar den vikarieansvarige. 
 
 
Skola D 
Den som ansvarar för vikarier på denna skola är en person på expeditionen. 
Skolan har förskola till och med år nio. 
 
Om behovet av en vikarie rör sig om någon enstaka lektion ordnar personalen på skolan detta. 
I en del lärartjänster finns vikarietjänst inräknad. Skolan har även en så kallad. lärarpott, d v s 
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lärarna kan ta varandras lektioner om de själva är lediga och har tid för detta. Då samlar 
lärarna på sig övertid i en pott och kan sedan ta ut kompledigt. Den vikarieansvarige berättar 
att det på skolan även finns resurspersoner att tillgå, d v s sådana personer som gör praktik på 
skolan, till exempel lärarkandidater. När det gäller lärarkandidater som gör praktik och deras 
handledare av någon anledning inte kan arbeta får de möjlighet till att vikariera. Det finns 
även personer som går på arbetsmarknadsåtgärder. Dessa kan få ta mindre avancerade 
lektioner. 
 
Kan skolan inte lösa vikariatet genom ovanstående alternativ och vikariatet rör sig om minst 
en heldag kontaktas vikarieförmedlingen. Problemet med att få en vikarie därifrån är att den 
personen ofta inte känner till skolan och eleverna. Genom att använda egna personer på 
skolan känner eleverna sin vikarie och behöver inte genomföra den klassiska testperioden.  
Skolan upplever systemet med den kommunala vikarieförmedlingen som gammalmodigt. Den 
följer inte med skolutvecklingen och vilka behov den för med sig. Vikarieförmedlingen har 
svårt att rekrytera bra folk anser den vikarieansvarige. Då skolan fått en fungerande vikarie 
därifrån har personens namn dokumenterats och vid nästa kontakt med vikarieförmedlingen 
lämnar skolan ett önskemål om att få samma vikarie. De vikarier som uppskattas försvinner 
ofta från vikarieförmedlingen. De blir uppkopplade till en eller ett par skolor som anlitar dem 
ofta.  
När skolan får en vikarie från vikarieförmedlingen vet den inte om personen är behörig eller 
obehörig. Skolan får hoppas på att vikarieförmedlingen har kontrollerat personen vid 
anställningen i vikariepoolen. 
 
När det rör sig om längre vikariat och det finns lärarkandidater som skolan känner, vilka är 
intresserade av att arbeta, får dessa de aktuella vikariaten. Om lärarkandidaterna behöver delta 
i någon föreläsning på universitetet då och då under terminen ordnar skolan vikarie för de 
timmar det berör. Skolan vill nämligen ha lärarkandidater som den vet fungerar bra. Hellre 
lite pyssel vid deras föreläsningar och få ha dem under en längre tid än att ringa in en vikarie 
från vikarieförmedlingen. Lärarkandidaterna brukar efter sina praktikperioder på skolan fråga 
om det finns arbete. 
 
Den vikarieansvarige är själv inte lärare. Personen anser dock att det finns ett antal krav som 
kan ställas på vikarierna.  
 

Jag är inte själv lärare, men anser att vikarien ska bete sig som en vuxen 
människa och inte till exempel snusa, tugga tuggummi eller bära keps alternativ 
mössa inomhus. Det finns de vikarier som gör allt detta. Vi har haft en 
lärarstudent som gjort ovanstående saker och då undrar jag vart vi är på väg, när 
till och med blivande lärare gör så. 

 
Vikarien måste ta till sig instruktioner, muntliga eller skriftliga. Ofta är inte instruktionerna 
från den undervisande läraren så avancerade. Om instruktionerna inte följs får den 
undervisande läraren merarbete när den kommer tillbaks till eleverna. 
Vikarien skall kunna hålla någon sånär ordning i klassrummet och hålla lektionstiderna. Han 
eller hon får inte släppa iväg eleverna 20 minuter före lektionsslut och dessutom då inte ta 
betalt för hela lektionen. Den vikarieansvarige berättar att det finns vikarier som släpper iväg 
eleverna för tidigt men som själva tar betalt för hela lektionstiden. 
 
När lärarkandidater vikarierar för sin handledare har dessa lite friare händer än en vikarie 
utifrån. Lärarkandidaterna vet hur eleverna fungerar och vilka arbetssätt som passar dem. 
 



65 

Eleverna är skickliga på att ställa krav och utvärdera vikariernas insats. De har stor makt vid 
skolans beslut om den ska önska samma vikarie tillbaka eller säga ifrån att den personen inte 
bör få komma tillbaka. 
 
Stödet till vikarien är varierande utifrån hur länge den ska vara på skolan. Ett vikariats längd 
har aldrig varit så långt att någon fortbildning varit aktuell. En vikarie som under en inte 
alltför kort tid kommer vara på skolan får delta vid studiedagar. Personen bestämmer själv om 
detta är aktuellt. Den person som är visstidsanställd har samma möjligheter och skyldigheter 
som den som är tillsvidaranställd. 
 
Läroplanen och den lokala arbetsplanen finns till förfogande på skolan, men inga vikarier ber 
om att få se dem. Den vikarieansvarige berättar att vikarierna väljer att få ut nyckel och 
schema för att sedan genomföra vikariatet och därefter fylla i timrapporten och skynda sig 
bort från skolan. 
En vikarie som ska vara på skolan under en längre tid, ungefär en termin, ingår i ett arbetslag. 
I samband med arbetslagets arbete får vikarien kontakt med dokumenten. Den 
vikarieansvarige berättar att vikarieförmedlingen har introduktionsmöte för personer som 
skriver in sig i vikariepoolen.  
 

Jag antar att vikarierna då får information om dessa dokument och om annat 
som är viktigt och bra att kunna. 

 
Den vikarieansvarige säger att det alltid varit mycket uppfostran i skolan, men idag har det 
blivit ännu mer av detta i lärarrollen. Lärare och elever befinner sig i ett tuffare klimat. Det 
finns fler barn med olika problem. 
 
Hur de obehöriga lärarna klarar lärarrollen och dess ledarskap är mycket individuellt. Det 
finns vikarier som är unga och som precis har avslutat gymnasiet och nu påbörjat någon högre 
utbildning. Dessa tror sig kunna undervisa. Ofta klarar de inte av arbetsuppgiften säger den 
vikarieansvarige. 
När skolan är missnöjd med vikarier ringer den direkt till vikarieförmedlingen som noterar 
detta på personens vikariekort. Den vikarieansvarige berättar att skolan allt för ofta får dåliga 
vikarier från vikarieförmedlingen. Detta har gjort att den försöker lösa vikarieproblemet på 
skolan först och främst. 
 
Den vikarieansvarige anser att det finns obehöriga lärare som kan sätta betyg. Studenter som 
gått någon högre utbildning, till exempel ingenjörutbildning, är obehöriga men kan ofta vara 
bra. Äldre personer som är kunniga och tidigare läst pedagogik av någon form kan ofta klara 
läraryrket och då även betygsättning. Det finns även obehöriga lärare som har en 
lärarutbildning från sitt hemland i bagaget och klarar trots sin obehörighet det svenska 
läraryrket. De personer som inte har någon högre utbildning ska inte få sätta betyg. Det finns 
alltså olika grad av obehörighet konstaterar den vikarieansvarige. 
 
 
Skola E 
På denna skola är det en skolvärd som ansvarar för vikarierna. Skolan har de högre klasserna. 
 
Den vikarieansvarige berättar att nackdelen med kommunens vikarieförmedling är att skolan 
aldrig vet vad den får och om den över huvudtaget får något. Skolan använder mycket sällan 
vikarieförmedlingens vikarietjänst. Istället har den vikarieansvarige byggt upp en egen 
vikariepool. Det kan vara lärarkandidater som gjort sin praktik på skolan och som då hade en 
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fungerande relation till barnen. Det kan vara personer som från början kom från 
vikarieförmedlingen och som visade sig kunna behärska arbetssituationen och då har den 
vikarieansvarige noterat dem i sina papper. Det kan även vara behöriga lärare som inte har en 
heltidstjänst på sin skola som de önskar och kompletterar denna tjänst med några timmar på 
skola E i form av vikariat. 
 
Skolan har i stort sett varje dag någon obehörig lärare. I ett fall rör det sig om en student med 
avslutad högskoleutbildning som har fungerat mycket bra. Den vikarieansvarige har försökt 
ge personen så stor del av vikariaten som möjligt. 
 
Kravet på en vikarie är kort och enkelt. Vikarien måste klara av eleverna – att hålla dem kvar i 
klassrummet. Stödet som ges till vikarien är i form av att hon eller han får ta kontakt med den 
undervisande läraren och av den få instruktioner. Vid kortare vikariat ges ingen möjlighet till 
fortbildning eller annat liknande stöd. Långa vikariat annonseras ut och då blir det på ett annat 
sätt. Vikarierna har tillgång till läroplanen och andra dokument på skolan. Det är upp till dem 
själva att läsa dem till exempel under en håltimme. 
 
Den vikarieansvariges syn på lärarrollen är att den inte har förändrats så mycket. Läraren har 
dock mycket mer arbete att göra, då främst olika projekt, socialt arbete och administration. 
Arbetstiden är inte fullt ut reglerad fast att den så ska vara.  
 
Den vikarieansvarige anser sig ha haft tur med vikarier under de senaste åren. För ett tag 
sedan hade den vikarieansvarige i sin vikariepool en gymnasielärare, vilken ville ha mer 
arbete utöver sin egen tjänst. Tidigare hände det att det kom vikarier som inte klarade av den 
pedagogiska biten i lärararbetet.  
 
På frågan hur den vikarieansvarige ser på förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg 
blir personen mycket upprörd. 
 

Korkat!!! Det är så förbannat korkat! Jag har en obehörig lärare i ett ämne och 
den kan mer om eleverna än den behöriga läraren i klassrummet bredvid! Vem 
skall sätta betygen om den obehöriga läraren inte får göra det? Rektorn? Om 
rektorn skriver under betygen rör det sig endast om en formsak. En behörig 
lärare som inte har klassen så mycket eller inte alls kan inte göra ett bättre 
betygsarbete än den obehöriga läraren som träffar eleverna ofta! 

 
 

Skola F 
Denna intervju blev kort. Den vikarieansvarige sade direkt att vikarieanskaffningen på skola F 
sker centralt, d v s genom vikarieförmedlingen. Skolan har inga egna personer som den kan 
ringa. När jag frågade om hur skolan upplevde vikarierna från vikarieförmedlingen svarade 
den vikarieansvarige att dessa fungerade bra. Personen sade att av vad den hört från elever 
och lärare så är dessa nöjda med vikarierna. Det gick inte föra någon intervju då den 
vikarieansvarige tycktes vara måttligt road av den. 
 
Varför jag valde denna skola var för att en intervjuad vikarie just berättat att den blivit 
avbokad där på grund av att skolans lärare först och främst ska använda några vikarienamn 
före det att de tar kontakt med vikarieförmedlingen.  
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Skola G 
På denna skola intervjuades den biträdande enhetschefen. Personen har arbetat många år inom 
skolvärlden. Skolan har förskola till och med år sex. 
 
Vid vikariebehov tar skolan kontakt med vikarieförmedlingen. Det finns de personer som tar 
kontakt med skolan direkt om att få vikariera. Skolan hänvisar dessa till vikarieförmedlingen. 
Den vill att de skriver in sig i vikariepoolen. Då sköter vikarieförmedlingen kontrollen av 
personerna samt sätter lönen. Vikarieförmedlingen sköter det administrativa. När personerna 
har gjort detta och återkommer till skolan kan det finnas vikariat till dem. 
Skolan har en person som bor i dess närhet och som i och med detta snabbt kan komma och 
vikariera. Den personen är villig till att ta vikariat som kanske enbart gäller en lektion. 
Lärarkandidater som har trivts på skolan och som skolan tyckt om har ibland bett om att få 
vikariera. Det har hänt att lärarkandidaterna kommit i par och delat på ett vikariat.  
 
Skolan är liten och därför är det svårt att ha en egen vikariepool eller en lärartjänst med 
vikarietjänst i. Förr var det bättre. Då var ekonomin bättre och skolan kunde ha en egen 
vikariepool.  
Läraren som ska vara frånvarande ringer in en beställning till vikarieförmedlingen om vikarie. 
Då kan läraren berätta exakt vilket behov som finns. Innan läraren ringer till 
vikarieförmedlingen funderar kollegorna i arbetslaget på om det verkligen behövs en vikarie 
utifrån, kanske klarar de situationen på egen hand. Det beror på hur lång perioden är och hur 
nära inpå perioden kollegorna diskuterar situationen. 
 
Den biträdande enhetschefen berättar att skolan inte har någon vetskap om huruvida vikarien 
kommande från vikarieförmedlingen är behörig eller obehörig. Det är dock väldigt få 
behöriga lärare som åker runt till skolor genom vikarieförmedlingen av dem som valt bort 
klassföreståndaransvaret. 
Skolan har haft lärarkandidater som dragit ut på sin examen för att få vikariera på skolan och 
senare få tjänst på den. Lärarkandidater som inte har avslutat sin utbildning, då till exempel 
inte skrivit sitt examensarbete, kan aldrig få en tillsvidareanställning. Lärarkandidater i slutet 
av sin utbildning är mycket bra vikarier, då de är mycket motiverade till att göra ett bra arbete. 
 
Det största kravet på en vikarie är att den har ett bra förhållningssätt till eleverna och deras 
behov. Vikarien skall ha en god inblick i läraransvaret, d v s hjälpa barnen vid behov, rätta 
deras arbeten samt att följa instruktioner från den undervisande läraren. Den undervisande 
läraren är mån om att inte få ett kaos bland eleverna och då vara tvungen att ta tag i det vid 
återkomsten till skolan. Det är mycket viktigt att vikarien tar tag i situationen. 
 
Stödet till vikarien är varierande beroende på vikariatets längd. Vid planerad frånvaro gör den 
undervisande läraren en planering till vikarien. Vid akut frånvaro försöker oftast den 
undervisande läraren via telefon informera vikarien på morgonen om vad den kan eller ska 
göra med eleverna. När vikarien kommer till skolan visar någon från skolledningen eller ur 
arbetslaget vikarien runt i skolan. Arbetslaget, specialläraren och elevassistenter ger stöd 
under dagen. 
 
Skolan har inte haft vikarier under en så lång tid att fortbildning varit aktuell. Vet skolan om 
att vikarien ska fortsätta senare som tillsvidaranställd ges personen möjlighet till att delta i 
studiedagar. 
 



68 

Den biträdande enhetschefen säger att det inte är stor idé att låta en vikarie som endast ska 
vara på skolan under en dag ta del av läroplanen och andra dokument. Dessa finns dock alltid 
tillgängliga på skolan.  
Det är svårt för skolor och vikarieförmedling att ge de obehöriga vikarierna kunskap. Dessa 
dokument är kanske inte det viktigaste att lära ut till de obehöriga utan istället pedagogik 
säger den biträdande enhetschefen. Det är dock omöjligt att ge dem tillgång till den kunskap 
som de behöriga lärarna besitter. 
 
Den biträdande enhetschefen anser att lärarrollen idag har fokus på elevvårdande insatser. 
Tidigare fokuserades de pedagogiska insatserna. 
Personen berättar att det är svårt att vara vikarie oavsett om man är behörig eller obehörig 
lärare. Vikarierollen är svår. Vikarien kastar sig in i en skolkultur den ofta inte känner till. 
Han eller hon saknar kunskap om hur en viss skola arbetar och vilka eleverna och kollegorna 
är. 
 
Det är svårt att säga vad de obehöriga klarar bra och mindre bra. Detta är individuellt. Men 
det som skapar irriteration är när vikarien inte har skött det som den skulle ha gjort. Det har 
hänt att skolan ringt vikarieförmedlingen för att meddela att en viss vikarie inte är välkommen 
tillbaka. Vikarien har till exempel lämnat skolan direkt efter den sista lektionens slut utan att 
ha gjort efterarbete eller den har inte fungerat tillsammans med eleverna. Samtalen till 
vikarieförmedlingen är skolans kvalitetskontroll på vikarien som den faktiskt har betalat för. 
Vikarieförmedlingen noterar detta på personens vikariekort. Kanske hör någon mer skola av 
sig senare. Skolan har inte upplevt detta problem så ofta. Den biträdande enhetschefen 
påpekar att skolan inte har så höga krav på en vikarie, men de krav som finns ska uppfyllas. 
 
Förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg ser personen som naturligt. De bör inte få 
sätta betyg. Men å andra sidan bör en person som endast har sitt examensarbete från 
lärarutbildningen kvar att göra färdigt och som under en termin haft en klass få sätta betyg. 
Obehöriga lärare bör i samråd med behöriga lärare få genomföra betygsättningen. 
 
 
Skola H 
En person på expeditionen är ansvarig för vikarier. Skolan har förskola till och med år sex. 
 
Skolan ringer direkt till vikarieförmedlingen när behov av vikarier uppstår. Om de vikarier 
som kommer ut till skolan är behöriga eller obehöriga vet skolan inte. Vikarieförmedlingen 
informerar inte skolan om detta. Skolans krav på vikarien är att den ska kunna hantera elever 
på ett bra sätt och kunna undervisa barn. 
I början av ett vikariat får vikarien information av den undervisande läraren. Vikarien får 
sedan själv ställa frågor till kollegorna om det är något som är otydligt. 
Om huruvida fortbildning eller liknande stöd skall erbjudas en vikarie beror på vikariatets 
längd. 
Ett längre vikariat innebär att vikarien följer med på till exempel studiedagar om personen 
ifråga finner det givande. Fortbildning av någon form erbjuds även vikarien om det finns 
någon sådan under den aktuella perioden. 
 
Skolan hoppas på att vikarien får information om läroplanen i och med den 
anställningsintervju som sker hos vikarieförmedlingen när personen skrivs in i vikariepoolen.  
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Den vikarieansvarige anser att de flesta vikarierna klarar sig bra i skolan. Skolan har dock haft 
vikarier som den inte varit nöjd med. I de fallen har skolan ringt vikarieförmedlingen. Den 
vikarieansvarige tror att personalen där i sin tur tar kontakt med vikarien ifråga och berättar 
vad skolan tyckt om hans eller hennes arbete. Personalen diskuterar säkert med vikarien om 
förbättringar säger den vikarieansvarige. 
 
Skolan anser att den har så mycket att tänka på plus att den inte har elever som skall 
betygsättas. Den har därför inte behövt ta ställning till förslaget om att obehöriga lärare inte 
skall få sätta betyg. 
 
 
Skola I 
Denna skola är liten och ligger en bra bit utanför staden. Lärarna sköter själva kontakten med 
vikarieförmedlingen. Två av lärarna har huvudansvaret gällande vikarier. 
 
Skolan har ett par vikarier som tidigare har uppskattats och när behov av vikarier uppstår 
kontaktas dessa. Vikarieförmedlingen är nästa steg.  
 
Skolan har inga obehöriga lärare, men vet inte vilken bakgrund vikarieförmedlingens vikarier 
har. Med tanke på att skolan är en landsbygdsskola är den tacksam för vad den erbjuds av 
vikarieförmedlingen. Skolan kan inte ställa några större krav på en vikarie utan får vara 
tacksam om det överhuvudtaget kommer någon vikarie. Skolan måste acceptera att vikarierna 
ofta är obehöriga. Det stöd vikarien erbjuds är i form av information från den undervisande 
läraren om vad som ska göras och att den alltid kan rådfråga de andra lärarna på skolan. Ofta 
har skolan en vikarie i högst en vecka och då blir fortbildning inte aktuellt för honom eller 
henne. Någon gång har skolan haft en vikarie under en termin. Då deltar vikarien i de övriga 
lärarnas fortbildning. 
Läroplanen och andra dokument visas inte när det rör sig om kortare vikariat. Om vikariatet 
sträcker sig över en termin får vikarien ta del av dokumenten. 
 
Lärarna anser att eleverna har blivit mer glömska på senare tid. Tidigare kunde läraren säga 
till dem att de till exempel skulle ta med sig en viss sak till skolan dagen därpå och så gjorde 
de det. Nu måste läraren skriva ner allt eleverna ska komma ihåg att göra, annars glömmer de 
det. Det är alltså inte bara vuxna som är stressade utan även barnen. I kollegiet finns det även 
en större stress än tidigare. 
 
Huruvida obehöriga lärare klarar sin lärarroll och dess ledarskap är individuellt. Kortare 
vikariat klarar ofta obehöriga lärare att genomföra. Till de längre vikariaten behövs behöriga 
lärare då det krävs mer av läraren. Enligt lärarna finns det en risk för att de behöriga lärarna 
får en större arbetsbelastning om förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg 
genomförs i praktiken. 
 
 
Skola K 
På denna skola har två lärare huvudansvaret för vikarier. Skolan ligger ett par mil utanför 
staden. Den har elever som går i förskolan till och med år sex. 
 
Skolan har ett par lärartjänster med inräknad vikarietjänst. Kan inte dessa personer vikariera 
kontrolleras övrig personals schema. Om någon lärare har håltimme tillfrågas den om 
huruvida den kan tänka sig vikariera. Läraren får sedan välja att ta ut sin övertid i kompledigt 
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eller i pengar. Ibland gör lärarna omfördelningar, flyttar runt lektioner, går in i varandras 
klassrum o s v. Om dessa alternativ inte skulle fungera kontaktas vikarieförmedlingen.  
 
På skolan är det vanligt att obehöriga lärare kommer som vikarier. De som är 
tillsvidaranställda är behöriga. Skolan ligger på landsbygden och har inga 
kollektivförbindelser, vilket försvårar att få vikarieproblem lösta. Det är svårt att få vikarie 
från vikarieförmedlingen. Antingen har vikarierna ingen bil eller annars vill de inte betala 
reskostnaden som uppstår. Kommer det vikarier från vikarieförmedlingen är dessa till stor 
sannolikhet obehöriga. Behöriga vikarier kan få vikariat inom staden. Utifrån detta har skolan 
inte möjlighet till att ställa krav på de vikarier som kommer. För att fungera som vikarie måste 
personen dock ha förmågan till att kunna gå in i en klass och ta tag i situationen. Personen 
måste kunna ta till sig information snabbt, vara flexibel och kunna ta ansvar. Skolan önskar att 
den sjuka läraren ska slippa ta ork till att informera en vikarie under sin sjukdomstid, men 
detta är mer en utopi. Läraryrket är ett arbete med människor och då måste information ges till 
den som ska ha en grupp elever under en tillfällig tid. Utan information kan det uppstå kaos 
och det den undervisande läraren har byggt upp kan raseras. Vissa elevers behov måste 
nämnas till vikarien. Lärarna måste dock försöka lämna lite av sin planering. De måste kunna 
släppa taget lite, kan inte vaka över allt hela tiden utan behöver också slappna av säger 
lärarna. 
  
När vikarien kommer till skolan lösgörs en personal som kan visa runt personen. Personalen 
finns sedan till hjälp under den första stunden av dagen. Alla lärare befinner sig i samma 
byggnad och kan därför stå till förfogande. Först när en vikarie varit under en längre period, 
till exempel en termin, har den fått delta i alla fortbildningar. 
Vikariat över en dag leder inte till information om läroplanen och andra dokument. Gäller 
vikariatet en termin får vikarien en informationspärm i vilken det finns dokument och annan 
information som är viktig. Vikarien får även en mentor som har en timma per vecka 
inplanerad för handledning. 
 
Lärarna jag intervjuar anser att det nu i allt större utsträckning ingår sociala och 
uppfostransfrågor som skall bearbetas inom lärarrollen 
Hur obehöriga lärare klarar lärarrollen och dess ledarskap är mycket individuellt. Skolan har 
haft mycket duktiga vikarier, vilka borde utbilda sig till lärare. Enligt de vikarieansvariga 
fattas dock vissa bitar alltid hos obehöriga lärare.  
 

Som obehörig lärare kan man ha beteende och känsla för yrket men inte ha 
kompetensen som en behörig lärare har skaffat sig. 

 
Om en vikarie inte har uppfyllt skolans krav kontaktas vikarieförmedlingen. Ibland ringer 
skolan även när vikarien skött arbetet till skolans belåtenhet. Vikarieförmedlingen vill ha 
referenser. Vid ett fall ville den att skolan skulle berätta om en vikarie. Med hjälp av skolans 
information skulle vikarieförmedlingen lättare kunna placera ut vikarien på ett vikariat 
anpassat till henne eller honom.  
 
Förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg påverkar inte skola K. De 
vikarieansvarige säger att generellt borde en person utan kompetens inte få sätta betyg. Men 
med tanke på hur skolsituationen ser ut i Sverige kan inte detta krävas. Det är inte rätt att en 
behörig lärare som inte har haft eleverna skall få sätta betyg istället för den obehörige läraren 
som faktiskt har haft klassen under till exempel en termin. Det bästa utifrån dagens 
skolsituation är enligt lärarna att låta den obehöriga läraren få hjälp av en behörig lärare vid 
betygsättningen. 
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Skola L 
En person på expeditionen är vikarieansvarig för år sju till nio. För de lägre klasserna på 
skolan har vaktmästaren det ansvaret. Skolan ligger utanför staden men har relativt bra 
kollektivförbindelser.  
 
Sex lärare på skolan har i sin tjänst vikarietjänst. Om dessa inte kan vikariera kontrolleras de 
övriga lärarnas schema utifrån huruvida någon kan arbeta övertid. Om dessa alternativ inte 
fungerar tillfrågas vaktmästaren om huruvida han kan vikariera. Han har en vikarietjänst 
inräknad i sin tjänst. Om han inte heller kan, ringer den vikarieansvarige till 
vikarieförmedlingen. Personen ringer dock inte för kortare vikariat, d v s för någon dag och 
absolut inte för någon enstaka lektion. Det skulle bara vara ett misslyckande då ingen åker till 
skolan för en lektion berättar den vikarieansvarige. Förbindelserna är bra men reskostnaden är 
relativt hög, därför väljer vikarierna oftast bort skola L. Vid vikariat som sträcker sig från en 
vecka och framåt brukar den vikarieansvarige kontakta vikarieförmedlingen efter att ha frågat 
ett par personer som brukar vikariera på skolan. När det gäller vikariat på de lägre stadierna 
ringer vaktmästaren direkt vikarieförmedlingen. Det är svårare att på skolan lösa vikariat för 
dessa klasser, då läraren ofta har klassen hela dagen och inte enbart under enstaka lektioner. 
När vikarierna kommer från vikarieförmedlingen vet skolan inte vad den får. Skolans egna 
lärare är behöriga. 
 
Den vikarieansvarige anser att kraven på vikarien ställs av vikarieförmedlingen. Det är den 
som kontrollerar personerna. På skolan får vikarien stöd av det arbetslag som den ska ingå i. 
Arbetslaget berättar till exempel vilka böcker som används och var de finns. Den 
vikarieansvarige visar själv skolan. Vikarien blir även hänvisad till lärare som har samma 
ämne, för att av dessa få lite tips. Om vikarien ska vara minst en halv termin på skolan får den 
delta i studiedagar. 
 
Den vikarieansvarige kan inte svara på om läroplanen och övriga dokument visas för vikarien. 
Kanske informerar arbetslaget om dessa dokument. 
 
När det gäller synen på lärarrollen påpekar den vikarieansvarige att den inte är lärare. 
Personen har dock kunnat se hur den sociala biten har tillkommit till lärarrollen i snabb takt 
under de senaste åren. Lärarna ska genomföra fler kontakter med elever och föräldrar. 
Kontakterna till hemmen är många. Aldrig tidigare har skolan haft så många åtgärdsprogram 
som idag. 
 
Hur de obehöriga vikarierna klarar lärarrollen är mycket individuellt. Vikarien bör kunna ta 
tag i situationen och ställa frågor vid osäkerhet. De senaste två åren har skolan varit relativt 
nöjd med vikarierna. Tidigare har skolan upplevt hur vikarier inte klarat av lärarrollen. Efter 
att en vikarie varit på skolan brukar den undervisande läraren, dennes kollegor eller elever 
berätta för den vikarieansvarige hur vikarien varit. Eleverna har här stor makt. De säger 
verkligen vad de tycker har eller inte har fungerat. Skolan har sina favoriter. Till 
vikarieförmedlingen ger skolan önskemål om att få tillbaka dessa personer. 
 
När det gäller förslaget att obehöriga lärare inte ska få sätta betyg säger den vikarieansvarige 
att den saknar uppfattning om detta. Personen berättar att skolan har haft obehöriga lärare som 
har satt betyg. Om en obehörig lärare varit under en längre tid i klassen ska han eller hon 
också få sätta betyg. Vem ska sätta betyg om ingen obehörig lärare får göra det undrar den 
vikarieansvarige. 
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Som avslutning berättar den vikarieansvarige att tidigare hade skolorna så kallad 
tillsynslärare, vilken bland annat fick ta ansvar för vikarierna. Nu har ofta skolornas 
expedition hand om vikarier. Det kan även vara annan personal. 
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Bilaga 4: Frågor till vikar ieförmedlingen 
  

1. Vilka är era krav på en person som vill ingå i er vikariepool? 
2. Hur många personer ingår i vikariepoolen?  
3. Hur stor del av vikariepoolen består av obehöriga respektive behöriga? 

(Hur stor del av de obehöriga har ingen relation till lärarutbildningen?) 
4. Vilka anledningar finns till att en person vill ingå i vikariepoolen? 
5. Hur ser fördelningen ut i vikariepoolen när det gäller ålder? (Flest yngre, flest äldre 

eller ungefär lika?) 
6. Vilket stöd kan ni ge främst de obehöriga? 
7. Kontrollerar ni hur det går för vikarierna ute på fältet? 
8. Händer det att en vikarie kommer till er och berättar om upplevelser av ett visst 

vikariat? 
9. Händer det att skolor kontaktar er om hur vikarien har skött sitt arbete? 
10. Hur gör ni om en skola ringer och klagar på en av era vikarier? 
11. Ger ni information om läroplanen eller är det skolorna ute på fältet som ska ansvara 

för denna information? 
12. Har skolornas behov av era vikarier ökat/minskat eller varit oförändrat under den 

senaste tiden (ca 2 - 3 år)? 
Vad kan detta bero på? 

13. Finns det någon person som har arbetat sedan många år tillbaka hos er? 
14. Finns det behöriga lärare som valt att arbeta hos er istället för att ha en fast tjänst, då 

efter att ha arbetat många år i skolan med en fast tjänst? I så fall, varför har 
läraren/lärarna valt att vara timvikarier? 

15. Hur länge brukar vikarierna i genomsnitt delta i er vikariepool? 
 


