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BAKGRUND 
 
Anledningen till att jag valde att skriva om lärares arbetslivserfarenheter utanför 
skolan grundar sig till viss del i att man som oftast får höra att skolan är en egen 
institution och att lärarna inte vet vad som pågår utanför denna trygga värld. 
Folk i allmänhet pratar mycket om att eleverna ej får lära sig det som krävs för 
att klara sig i det ”verkliga” livet och att lärare inte kan ge dem dessa 
nödvändiga kunskaper eftersom de inte själva vet hur samhället fungerar. 
Orsaken till att lärarna inte vet det är enligt många att de aldrig haft ett annat 
arbete än som lärare. 
 
När min sambo förra året lade fram sitt examensarbete vid Linköpings tekniska 
högskola, menade hans handledare på högskolan att vissa fakta inte var precisa. 
Denne professor har arbetat vid olika universitet under mycket lång tid och är 
mycket kunnig inom sitt område. Detta till trots, bemöttes professorn av kritik 
från handledaren från det företag där min sambo arbetat. Kommentaren var att 
man i det verkliga arbetslivet inte alltid når precisa svar, men att resultatet var 
mycket tillfredsställande ändå. 
 
Personligen tror jag att många lärare lär ut kunskap, men aldrig själva tillämpar 
denna kunskap mer än i klassrummet. Därför kan det betyda att de inte vet om 
deras kunskap fungerar utanför skolan. Jag har funderat över om det är någon 
skillnad mellan de lärare som har en annan utbildning förutom sin 
lärarutbildning eller som har arbetat inom andra områden än barnomsorgen 
innan de blev lärare eller som har prövat nya arbeten efter några aktiva år som 
lärare.  
 
Min pappa är numera skolledare, men har tidigare bland annat arbetat inom 
näringslivet och då främst politiskt. Vid flertalet tillfällen har han uttryckt en oro 
eller irritation över att lärare lever i en egen skyddad värld och att de ofta inte 
förstår hur det ”verkliga” arbetslivet fungerar. Detta har tagit sig i uttryck bland 
annat genom att lärare klagar över att man numera infört arbetsplatsförlagd tid. 
Flertalet lärare menar att de numera inte hinner hämta barnen på dagis eller göra 
bankärenden. Frågan som min pappa brukar ställa då är: ”När hinner alla andra 
det då?” Ett annat exempel var när man skulle renovera vissa delar av en skola 
där min pappa arbetar och en lärare föreslog att hennes man kunde utföra 
arbetet. Efter att ha ringt runt till olika firmor som skulle kunna utföra det tänkta 
arbetet kom min pappa till insikt med att lärarens make ville ha betydligt mer 
betalt än de andra firmorna. Med denna förklaring tackade han nej till lärarens 
erbjudande och fick då höra att han var illojal och så vidare. Han försökte 
förklara att man även i skolan måste se till de ekonomiska resurserna och 
utnyttja den för skolan mest lönsamma hantverkaren.  
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Sammantaget kan man säga att min pappa anser att fler lärare borde arbeta inom 
andra branscher för att förstå hur bra de har det i många sammanhang. Han 
menar att lärare ofta klagar utan att egentligen ha en bra anledning. 
 
Det förekommer ofta diskussioner mellan mig och min pappa angående skolan 
och jag antar att jag påverkats mycket av hans syn på verksamheten som helhet. 
Jag tycker mig genom honom få en bild av skolans värld både inifrån, genom 
hans dagliga arbete, liksom utifrån i form av hans tidigare erfarenheter från 
näringslivet. Till stor del tror jag även att detta har påverkat mig till att välja det 
här ämnet som examensarbete eftersom dessa diskussioner mellan oss ej 
förekom innan jag började studera till lärare. 
 
För några år sedan bodde och studerade jag i England. Förutom mina förvärvade 
språkkunskaper anser jag att jag fick stor erfarenhet av hur det engelska 
samhället fungerar och om dess människor och kultur. Detta tycker jag är 
nödvändiga erfarenheter för att kunna undervisa i engelska, särskilt bland lite 
äldre elever och de som inte själva har så mycket erfarenhet av resor i 
engelsktalande länder.  
 
Bland andra lärarstuderande som också skall undervisa i engelska finns det 
många som knappt aldrig varit utomlands och framför allt inte i engelsktalande 
länder. Detta faktum är ytterligare en anledning till att jag har valt detta ämne 
som examensarbete. Även om man inte har införskaffat erfarenheten genom 
arbete anser jag det vara av stor vikt att bära med sig ”verklig” kunskap in i 
läraryrket, förutom de teoretiska kunskaper man får vid universitetet. Med det 
menar jag inte att en religionslärare måste ha tillhört flera religioner. Men denne 
bör åtminstone ha träffat människor med olika syn på religion och trängt in i vad 
det innebär att tillhöra en annan religion. Vad läroböckerna säger behöver inte 
alltid ge en objektiv bild. 
 
Mina lärarstuderande vänner uttrycker nästan alltid en önskan om att inte arbeta 
som lärare hela livet utan de vill pröva sina vingar på annat håll. När vi började 
på lärarprogrammet för drygt fyra år sedan sade de flesta i min klass att de 
skulle ta arbete som översättare eller arbeta som tolkar i stället för att bara 
undervisa som språklärare. Så sammantaget verkar det finnas en stark önskan 
bland lärare och lärarstuderande att ta del av ”verkligheten”, men det verkar inte 
vara många som faktiskt gör det efter avslutade lärarstudier.  
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Jag har därför under utbildningstiden börjat undra huruvida de som gjort något 
annat innan de blev lärare eller de som har lämnat skolan tillfälligt för andra 
uppdrag har haft nytta av det i sin undervisning. Vidare undrar jag om dessa 
lärare tycker att skolan är och skall vara en egen institution, skild från övriga 
institutioner i samhället. Eftersom jag själv saknar arbetslivserfarenhet som jag 
kan använda mig av i skolan hoppas jag genom den undersökande delen av detta 
arbete få motivation till att själv vidareutveckla mig utanför skolans gränser i 
mitt kommande yrkesliv.  
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SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 
Genom att intervjua lärare som har erfarenheter från andra arbetsområden än 
skolan, vill jag få vetskap om de använder och värderar denna erfarenhet i 
skolvardagen och i så fall på vilket vis. Jag vill  veta hur deras erfarenhet 
påverkar arbetssätten och undervisningen. Utifrån dessa ramar har följande 
frågeställningar formulerats: 
 
• Vad har de intervjuade arbetat med innan de blev lärare? 
 
• Anser de att erfarenheterna från tidigare arbete tillför något i skolvardagen? 
 
• Har kollegorna på skolan haft nytta av de intervjuades erfarenheter? 
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TEORETISK BAKGRUND 
 
I denna del av uppsatsen citeras vid flertalet tillfällen språklärare och det kan 
verka vara ett naturligt val eftersom jag själv är språklärare. Anledningen till 
varför denna kategori av lärare är aningen överrepresenterad grundar sig dock 
främst i det faktum att Magnusson, en av referenserna, i sin studie enbart 
intervjuade lärare i språk.  I de fall där Granath används som referens är orsaken 
till att språklärare citeras mest relaterad till att dessa exempel tydligast stämde 
överens med övrig text. 
 
Skolan och samhället 
 
Hargreaves menar att ”Det finns krav på lärarna att de hela tiden skall förändra 
sig, och sällan har denna önskan varit så stark som under de senaste åren.”1 Han 
anser att när man talar om skola och undervisning hämtas ofta analogierna från 
näringslivet, men dessa analogier har också ifrågasatts. Hargreaves säger att de 
flesta inte ser skolan som ett företag och inte heller ser eleverna som några 
produkter. Vidare är det inte särskilt vanligt eller sannolikt att pedagoger skulle 
tänkas vara ute efter profit. Samtidigt måste man dock, enligt honom, påpeka att 
skolor och företag inte är helt olika.  
 
I Hargreaves ”Läraren i det postmoderna samhället”, menar även Schlechty att 
man kan dra en parallell mellan skolor och företag och han hävdar att skolor 
borde vara företag inom kunskapsbranschen och att elever borde betraktas som 
kunskapsarbetare.  

 
”Att lära unga människor färdigheter och egenskaper som anpassningsförmåga, 
ansvarskänsla, flexibilitet och samarbetsförmåga är utan tvivel ett viktigt mål för 
lärare i det postindustriella samhället.”2 

 
Schlechty diskuterar också vad den nya ekonomin i världen får för konsekvenser 
inom utbildningsområdet. Han påpekar att i många länder har staten en total 
eller näst intill fullkomlig makt över skolan. Detta betyder att staten i sämre tider 
kan utvidga denna makt ytterligare och därigenom undvika klagomål. Samtidigt 
ser de till att arbetsstyrkan bibehålls så att man förhoppningsvis återigen kan 
uppnå ekonomiska framgångar och därmed få ekonomin på fötter igen. 
Motsägelsefullt nog kan också staten skylla skolan för samhällets nedgångar. De 
främsta argumenten blir då att personalen inom skolan inte lyckas utbilda barnen 
tillräckligt bra. Hartman3 menar att läraren måste vara väl medveten om vad 

                                                           
1 Hargreaves, Andy. (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlitteratur. 
2 ibid, s.64. 
3 Hartman, Sven G. (1993). Lärares kunskap. Linköping: Skapande vetande. 
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denne har att lära ut, men att läraren också måste erkänna att det finns något att 
lära på annat håll också. 
Enligt Säljö4 leder bland annat industrialiseringen under 1800-talet till att skolan 
intar en annan roll, dels  i samhället och dels i människors liv. Barnen kan inte 
längre vara med sina föräldrar under dagarna såsom de kunde i bondesamhället 
utan alternativen är att arbeta, vara på gatan eller gå i skolan. När samhället 
utvecklas ställs högre krav på skolan att ge barnen kunskaper som de kan 
tillämpa i framtiden. Därav blev skolan alternativet framför arbete eller gatan på 
dagtid. Samtidigt klarar inte skolan av att förmedla allt eftersom de till exempel 
inte vet vilket yrke varje elev kommer att ha och därför blir undervisningen mer 
och mer abstrakt. Säljö beskriver övergången då skolans relation till 
verkligheten, alltså resten av samhället, ”försvann” på följande vis: 
 

”Genom vetenskap och ingenjörskonst sker också från och med andra hälften av 
1800-talet en utveckling av kunskaper och tekniker som kan beskrivas som 
tämligen dramatisk. Skolans uppgift blir att förmedla valda delar av detta snabbt 
växande kunskaps- och färdighetsstoff till nya generationer. Relationen mellan 
verksamheten i skolan och vad som försiggår i andra miljöer i det mer komplexa 
samhället blir också mer indirekt.”5 

 
Vidare menar Säljö att: 
 

”Samtidigt som denna utveckling äger rum, får skolan en viktig position i 
människors liv genom att deras prestationer i detta verksamhetssystem i stor 
utsträckning kommer att bestämma deras framtida möjligheter.”6 

 
Detta avstånd mellan skolan och det ”verkliga” samhället som Säljö beskriver 
fortgår och enligt Gunilla Granath7 kan elever inte lära sig saker och ting när det 
hela bara är på låtsas. Granath8 ville med sin bok ” Gäst hos overkligheten” ta 
reda på varför ”levande, strålande, sprudlande unga människor förvandlas till 
lealösa dockor när de stiger innanför skolporten”9 och en av orsakerna tror hon 
är att man inte utnyttjar ” verkligheten” tillräckligt mycket. En situation i hennes 
bok, ”Gäst hos overkligheten”, som exemplifierar detta är ett tillfälle då eleverna 
har matematik och läraren frågar Gunilla Granath hur hon klarar sig ute i livet 
med de matematiska brister hon har. Granath undrar först vad läraren menar. 
”Vadå klarar mig? Vad har det med matte att göra?” Läraren säger då att man 
ibland måste jämföra priser på olika varor och så.  
                                                           
4 Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma. 
5 ibid, s. 42. 
6 ibid, s. 42. 
7 Granath, Gunilla. (1997). Gäst hos overkligheten. Stockholm: Ordfront. 
( Gunilla Granath är sedan 25 år tillbaka journalist och i slutet av 1990-talet bestämde hon sig för att ta reda på 
varför barn som annars är glada och positiva blir motsatsen när de kommer till skolan. Därför satte hon sig på 
skolbänken under en termin i en sjundeklass och gjorde samma saker som eleverna. Hennes upplevelser från 
denna höst sammanfattas i boken ”Gäst hos overkligheten”.) 
8 Granath, (1997). 
9 ibid, s. 5. 
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Plötsligt förstår Granath att läraren blandar ihop matematiken i skolan med den 
matematik hon använder utanför skolan och om detta säger Granath följande: 
 

”För mig är det två helt skilda saker. I skolan får jag jobba med overkliga 
problem som jag aldrig förstår. I livet hanterar jag verkligheten och bedömer 
rimligheter. Man lär sig snabbt räkna procent därför att man vill veta hur mycket 
man får kvar på lönen när skatten är dragen. Det är lätt som en plätt.” 10 
 

Säljö hävdar att:  
 

”Kunskap är något man använder i sitt handlande i vardagen och en resurs med 
vars hjälp man löser problem, hanterar kommunikation och praktiska situationer 
på ändamålsenliga sätt. Kunskaper är det som hjälper mig att se ett problem eller 
en företeelse som något bekant och som jag har tidigare erfarenheter av.”11  

 
Vidare anser Säljö att det kan vara skillnad på den kunskap man använder i 
skolan och den man använder i andra situationer. I skolan finns ofta ett korrekt 
svar på ett problem, vilket det sällan gör någon annanstans. 
 
Granath berättar även om ett tillfälle när eleverna skall grupparbeta i biologi. 
Hon menar att det är bra att eleverna får göra ett arbete i grupp, men läraren 
verkar inte bry sig om vad arbetet handlar om och det finns inget material att 
använda som källor. Enligt Granath skulle arbetet kännas mer meningsfullt om 
det åtminstone fanns ett bibliotek där eleverna kunde låna material, men det gör 
det inte.  
 

”Att skolan är en öde ö, ett isolat där inget annat än läroböckernas fakta om 
leddjur har betydelse. Ibland börjar jag undra om leddjuren finns i verkligheten; 
de kanske bara existerar inne på bokbladen, torra och knapriga.”12  

 
Granath försöker ytterligare att förklara varför skolan känns så overklig: 
 

”Kanske är det den ständiga bristen på sensuell, konkret verklighet som gör att 
skolan är så bisarrt overklig. När man är därinne upphör verkligheten utanför att 
finnas till.”13 

 
Granath möter dock lärare som utnyttjar ”verkligheten” i undervisningen. En av 
dem är ”Lisa” som berättar om när hon lät eleverna åka in till Gamla stan i 
Stockholm för att fotografera. De var borta i en och en halv timme, men deras 
berättelser visade att de hade upplevt otroligt mycket och ”Lisa” säger att ”när 
skolan närmar sig det verkliga livet blir ungarna intresserade”.14 
                                                           
10 ibid, s. 76. 
11 Säljö, (2000) s. 125. 
12 Granath, (1997) s. 30. 
13 ibid, s. 30. 
14 ibid, s. 46. 
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I Magnussons ”Lärarkunskapens uttryck”15 kan, enligt Waller, lärare kännas 
igen i andra miljöer och det beror på att de har utvecklat vissa stereotyper. Dessa 
stereotyper uttrycker sig exempelvis genom talet och på det sätt som läraren 
agerar. Orsaken till att lärare har utvecklat stereotyper, menar Waller, grundar 
sig i det faktum att de i arbetet inte kompenseras med professionella 
vuxenkontakter och inte heller med kontakter med samhället utanför skolan.  
 
Magnusson citerar Dewey som säger följande om kunskap i relation till 
samhället: 

 
”Knowledge as an act is bringing some of our dispositions to consciousness with 
a view to straightening out a perplexity, by conceiving the connection between 
ourselves and the world in which we live.”16 

 
Vidare hänvisar Magnusson till Feiman - Nemser och Floden som menar att: 
 

”Teachers not only work in classrooms, they also work in institutions which 
surround them with constraints and opportunities. These organizational 
properties represent a second source of influence on the cultures of teaching. 
Finally, schools function in a larger social context that shapes and is, in turn, 
shaped by what goes on there. Thus the cultures of teaching also reflect the 
influence of economic, social and political factors.”17 

 
Sammanfattningsvis menar Magnusson att ovanstående personer säger att 
samhällets politiska styrning av skolan till stor del har kommit att påverka 
lärarnas arbete.  
 
Lärares utveckling 
 
Lendahls och Runesson18 betonar att man som lärare inte får ta för givet att bara 
för att det händer nya saker hela tiden så är det en garanti för att en professionell 
utveckling sker. De ställer alltså frågan om erfarenheter är detsamma som 
utveckling och svarar att man måste vara noga med att skilja på mer erfarenhet 
och ny erfarenhet. Ett hinder till att lärare inte utvecklas är att de själva är rädda 
för att förändras.  
 
Madsén19 genomförde ett projekt i utvecklingsarbete och det visade sig att 
många lärare var positivt inställda till idén. Flera var med och diskuterade och 
berättade om sina mål, men många av dessa personer var sedan inte tillräckligt 
motiverade att verkligen genomföra projektet. 
                                                           
15 Magnusson, Anders. (1999). Lärarkunskapens uttryck. Linköping: Linköpings universitet. 
16 ibid, s. 48. 
17 ibid, s. 62. 
18 Lendahls, Birgit och Runesson, Ulla. (1996). Vägar till lärares lärande. Lund.: Studentlitteratur. 
19 Madsén, Torsten.  (1994). Lärares lärande. Lund: Studentlitteratur. 
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Varför orkade inte dessa lärare genomföra projektet? Berodde det på tidsbrist 
eller att det skulle kräva för stort engagemang? Vad skulle ha fått dem att 
deltaga i projektet? 
 
För att skolan skall kunna uppnå samhällets krav behöver även lärarna 
utbildning och erfarenheter.  Madsén20 menar att det måste finnas krav på 
livslångt lärande, men inte bara för eleverna utan först och främst för lärarna. 
Detta anser han vara en grundinställning för att samhället skall kunna utveckla 
en skola som alla lämnar med bibehållen lust att lära. Även Molander21 
resonerar så och han tycker att om man skall kunna anses vara en god expert så 
räcker det inte med att kunna mycket; experten får inte heller ha upphört att lära 
sig. 
 
Enligt Madsén verkar många lärare vara entusiastiska vad gäller den egna 
utvecklingen. Samtidigt finns det lärare som inte vill förändras och också de 
som vill, men inte orkar eller vågar. När Hargreaves22 diskuterar skolan under 
1970 och 80-talen menar han att vissa lärare var framgångsrika i sina försök att 
bevara sitt jag och samtidigt lyckades de hitta miljöer där de kunde blomstra. 
Dock fanns det flertalet lärare som hade ambitioner att förverkliga sig själva, 
men begränsades av skolans brist på resurser. När de sedan arbetat ett tag var det 
många som släppte idén om att kunna eller vilja utvecklas i klassrummet.  
 
I ”Lärarkunskapens uttryck” hänvisar Magnusson23 till en studie av Lortie från 
1975 som handlar om läraryrkets kollektiva karaktärsdrag. Lortie kom då fram 
till att rädslan bland lärare att förändras kunde spåras tillbaka till det skede då de 
hade valt att studera till lärare. Problemet är att rekryteringen av lärare är mer 
gynnsamt för till exempel kvinnor och yngre studenter.  

 
”Kvinnorna ´gynnas` på grund av lägre löneläge, kvinnliga förebilder och 
utbildningens relativa lättillgänglighet. Yngre studenter av att yrket är välkänt 
och andragångsväljare av att yrket är möjligt för flera olika intresseprofiler.”24 

 
Genom detta klargör Lortie att: 

 
”De krafter som vill bevara traditionen. Kvinnor, yngre studenter och 
andragångsväljare har primärt inte ambitionen att förändra gällande strukturer, 
vilket sammantaget leder till att det sätt på vilket läraryrket rekryterar sina 
medlemmar främjar en konservativ inriktning.”25 
 

                                                           
20 ibid, (1994). 
21 Molander, Bengt. (1996). Kunskap i handling. Göteborg: Daidalos. 
22 Hargreaves, (1998). 
23 Magnusson, (1999). 
24 ibid, s. 28. 
25 ibid, s. 27. 
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Vidare menar Lortie, hos Magnusson, att läraren själv bestämmer om han eller 
hon har gjort en tillräcklig ansträngning i sitt yrkesutövande. Eftersom det inte 
finns något direkt belöningssystem eller några större möjligheter till att 
befordras så räcker det alltså med att man själv är nöjd. Detta leder därför till att 
man skapar en konservativ, individuell och nu-inriktad inställning bland lärarna.  
 
I sin artikel ”Reflekterande utvärdering - kunskapssökande på lärarnas villkor”, 
tycker Alexandersson26 att lärare måste utvärdera sitt eget arbete för att kunna 
utvecklas. Denna utvärdering måste enligt honom bli en del av vardagen och 
lärarna måste förstå att det är för deras egen skull de avsätter tid till utvärdering, 
inte för att någon annan har bestämt det. Vidare säger Madsén att en 
självutvecklande skola ställer nya och stora krav på lärarnas kompetens och 
denna kompetens återfinns även inom områden som lärarna helt saknat i sin 
grundutbildning.27 
 
Enligt budgetpropositionen 1992, som Colnerud och Granström hänvisar till, 
kan lärare skaffa sig de kunskaper som Madsén talar om genom att finna andra 
vägar in i läraryrket samt genom att de sedan som lärare skall ha möjlighet att 
skaffa sig en hög kunskapsnivå. Samtidigt har de senaste årens 
budgetpropositioner betonat gemensam kompetens som grund för att skapa 
professionalism bland lärare. Men enligt Colnerud och Granström syftar man då 
mest på gemensamt ämneskunnande snarare än exempelvis en gemensam 
grundsyn.28 
 
Fortbildning 
 
Lärare lär även utanför skolan, men Lendahls och Runesson29 menar att när man 
pratar om utbildning bland lärare associerar de flesta troligtvis till fortbildning. 
Denna form av kunskapsutveckling sker oftast inom skolans väggar och tyvärr 
kan inte alltid alla utvecklingsbehov lösas enbart genom fortbildning. Enligt 
Lendahls och Runesson utvecklas läraren, förutom genom fortbildning och 
utanför skolan, bland annat i samtal med elever, kollegor och föräldrar.   
I vissa fall kan lärare uppleva fortbildningen som frustrerande eftersom de efter 
utbildningstillfället har svårigheter att omsätta de nya kunskaperna i praktiken. 
Även om de nya kunskaperna inte kan användas direkt, menar Lendahls och 
Runesson att läraren bär med sig dem och kanske använder dem vid ett senare 
tillfälle. De anser inte heller att all ny kunskap behöver användas praktiskt i 
undervisningen utan det kan vara tillräckligt att ha fått ett nytt synsätt.   
 

                                                           
26 Alexandersson, Mikael. (1992). Reflekterande utvärdering- kunskapssökande på lärarnas villkor. 
27 Madsén, (1994). 
28 Colnerud, Gunnel och Granström, Kjell. (1993). Respekt för lärare. Stockholm: Gotab. 
29 Lendahls och Runesson, (1996). 
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Madsén30 tycker det är av stor vikt att inte automatiskt ha samma 
fortbildningsutbud för alla lärare. I stället är det bra om man tar hänsyn till att 
olika lärare har olika behov av kunskapstillskott, fastän de i grund och botten 
oftast har likartade utvecklingsbehov. Likt Colnerud och Granström och 
Lendahls och Runesson, säger Madsén att ”man bör också tillägga att behov av 
kunskapstillskott kan tillfredsställas på många andra sätt än genom formaliserad 
fortbildning”.31 
  
Ett konkret exempel, enligt Madsén, på att lärare kan vara i behov av 
kunskapsinhämtning utifrån är till exempel en språklärare som vill ge sina elever 
ett större ansvar för sitt lärande och tillämpa mer av så kallad ”learner 
autonomy” i sin undervisning. För att kunna genomföra detta måste läraren själv 
ha en bättre språkbehärskning än vad som krävs för mera traditionell 
drillmetodik. Denna språkbehärskning tillgodoser man, enligt Madsén, enklast 
genom att deltaga i kurser i det land där språket talas. Detta blir då det första 
steget för att få upp det egna språkflödet. Först därefter är kanske läraren 
mottaglig för metodiskt inriktade kurser om nya arbetsformer. 
 
I Magnussons studie32 intervjuas språklärare som anser att man bör skaffa sig 
kunskap i det land där det aktuella språket talas. En av dem är ”Gunnar” som 
säger att han gör regelbundna resor till England och han deltar även i 
fortbildning, samt läser mycket hemma. En annan lärare är ”Solweig” och hon 
menar att ”det räcker ju inte och hålla på att läsa sjuans bok hela tiden”. Det hon 
minns bäst som utvecklade hennes kunskaper var när hon, genom skolan, 
tillsammans med några andra lärare fick åka till Frankrike och bo i en fransk 
familj. En tredje språklärare är ”Kerstin” som anser att utlandsstudier är viktigt 
och hon använder sig ofta av dessa erfarenheter i sin undervisning. Hon säger att 
hennes dröm är att få ta med hela arbetslaget på en resa utomlands för hon 
menar att det är så man kan lära sig viktiga saker om livet.  
 
Gunilla Granath33 berättar i sin bok om möten med lärare, bland annat 
engelskläraren ”Georg”. Till skillnad från ”Gunnar” och ”Kerstin” i Magnussons 
studie har han aldrig varit i England och han kommer inte ut med varför. Beror 
det på att han inte vill? Ser han inte utvecklingsmöjligheterna med en sådan 
resa? Skulle han åka om skolan arrangerade en sådan resa? 
 

                                                           
30 Madsén, (1994). 
31 ibid, s. 46. 
32 Magnusson, (1999). 
33 Granath, (1997). 
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Enligt Granath är ”Georg” fördomsfull och ofta ironisk mot eleverna. Han 
bekymrar sig över att inte kunna ge eleverna läxa till varje tillfälle och följer 
läroboken till punkt och pricka. ”Georg” anser att eleverna måste vara 
intresserade av skolan annars får de inget ”bra arbete” i framtiden. Under en 
lektion frågar han en elev på engelska om eleven föredrar rasterna eller 
lektionerna. Eleven svarar att han tycker mest om rasterna, vilket gör Georg sur 
och han säger till eleven att ”jaha, då får du nöja dig med lite simplare arbeten 
när du blir vuxen, bära saker och hämta sopor”.34 
 
Hur vet ”Georg” att det kommer att bli på det viset? Har han egna liknande 
erfarenheter eller är det bara ett sätt att få eleverna att studera? Skulle det vara 
någon skillnad på hans undervisning om han hade varit i England? Skulle han i 
så fall vara lika entusiastisk som de språklärare som Magnusson har intervjuat?  
 
Enligt Madsén35 är säkerligen vanlig fortbildning, i vissa fall bra, men det finns 
också problem i dagsläget. De problem Madsén beskriver är bland annat att det 
saknas en medveten, systematisk och genomreflekterad planering för hur 
fortbildningen skall genomföras. Dessutom menar han att 
”fortbildningstänkandet domineras av en uppfattning om lärare och skolledare 
som konsumenter av kunskap”.36 Enligt Tiller, hos Madsén, resulterar 
fortbildningens upplägg ofta i att lärarna blir passiva. Ungefär samma upplägg 
och ramar har många lärare, vilket betyder att eleverna blir passiva åhörare i sin 
egen kunskapsutveckling såsom lärarna blir i deras tänkta kunskapsutveckling. 
 
Det behöver inte heller alltid bara vara en fördel att ha arbetat inom ett annat 
yrkesområde innan man blev lärare. I Magnussons studie37 beskriver en av 
lärarna, ”Lisbeth”, sin tidigare erfarenhet som psykolog som något negativt i 
vissa sammanhang. Det är positivt att kunna ”läsa” elevernas behov när de 
skriker på hjälp, men det kan också uppstå en konflikt mellan kravet att vara den 
kunskapsförmedlande läraren och att vara en psykolog som arbetar terapeutiskt. 
Hon menar att hon blir mer ”psykolog och mamma” och att eleverna får för lite 
kunskap. Fast detta problem stöter flertalet lärare på, men förmodligen inte i 
samma grad som ”Lisbeth”. ”Susanne”, som ingår i samma studie, säger att vara 
lärare innebär ”att vara reservförälder, vaktmästare, fostrare och jackletare”.38 
 

                                                           
34 ibid, (1997) s. 16. 
35 Madsén, (1994). 
36 ibid, s. 72. 
37 Magnusson, (1999). 
38 ibid, s. 111. 
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Sedan finns det de lärare som varit ute i näringslivet och arbetat och genom det 
insett att det är lärare de vill vara. Ett exempel hos Magnusson är ”Eva-Britt” 
som började som idrottslärare, men sedan beslutade sig för att göra ett uppehåll. 
Då läste hon olika kurser samt arbetade på sin mans företag. Denna paus 
resulterade i att hon blev helt övertygad om att hon passade bäst som lärare. 
Samtidigt påpekar hon att den utbildning hon fick utanför skolan under 
uppehållet var viktig för hennes utveckling eftersom inte den typen av 
utveckling förekommer i det dagliga lärararbetet. 
 
Utbildning bland lärare behöver alltså inte ske inom skolans väggar och inte 
heller endast genom fortbildning. I Lendahls och Runessons bok ”Vägar till 
lärares lärande” citerar de John Dewey som säger: ”the very process of living 
together educates”.39 
 
Professionella lärare? 
 
Colnerud och Granström40 diskuterar begreppet professionalism och kommer 
fram till att för att anses vara professionell yrkesutövare skall man ha en 
gemensam kunskapsbas tillsammans med andra som har samma yrke. De menar 
att den professionelle skall ha en formell legitimation som samhället har 
utformat. Denna legitimation hindrar andra utan denna auktoritet att utöva yrket 
ifråga. Vidare skall yrkesutövarna själva kunna bestämma hur de vill arbeta och 
med vilka arbetsredskap. Det skall även finnas vissa etiska regler man skall följa 
inom yrkeskåren. Eftersom den som köper eller som åtminstone har rättighet till 
en tjänst är den viktigaste parten måste det finnas en bra relation mellan 
yrkesutövaren och denne person, men samtidigt har även uppdragsgivaren stor 
relevans. 
 
På frågan om lärare kan anses vara professionella enligt ovanstående kriterier 
kommer Colnerud och Granström fram till att man inte kan påstå det. Liksom 
Madsén menar de att: 
 

”Lärares professionella, gemensamma kunskapsbas är fortfarande oklar, 
speciellt på högstadiet och i gymnasieskolan. Där borde ingå en del av det som 
skolledarna möter i rektorsutbildningen, t.ex. kunskaper om skolans roll i 
samhället, skolan som organisation, ledarskap, läroplansanalys och 
läroplanstolkning, utvecklingsstrategier, lokalt utvecklingsarbete och 
utvärdering.”41 

 

                                                           
39 Lendahls och Runesson, (1996) s. 13. 
40 Colnerud och Granström, (1993). 
41 Madsén, (1994) s. 245. 
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Enligt Colnerud och Granström varierar kunskapsbasen mellan olika lärare, 
delvis därför att inte alla lärare undervisar i samma ämnen, men även för att man 
inte har ett gemensamt metaspråk för att beskriva, bearbeta och utveckla den 
egna praktiken. Om man inte fått ett gemensamt språk i utbildningen och som 
sedan gäller i yrkesverksamheten blir det ofta näst intill omöjligt att skapa det i 
skolan. Orsaken är att lärare ofta arbetar ensamma och att de inte har en speciell 
plats som är deras egen. Gällande yrkesmässig autonomi säger Colnerud och 
Granström att: 

 
”Lärare har av tradition en hög grad av autonomi när det gäller arbetets 
utformning i klassrummet, dvs själva kärnan i yrkesverksamheten. Autonomin 
närmar sig suveränitet när det gäller bedömning och värdering av elevernas 
prestationer och betygssättning. Autonomin är emellertid individuellt baserad. 
Det innebär att den personliga friheten att utforma undervisningen är stor. 
Däremot medför det inte att den ´professionella friheten` är stor. Staten och 
läromedelsförlagen har i hög grad bestämt både arbetssätt och metoder åt lärarna 
genom timplaner, kursplaner, huvudmoment och läromedel.”42 

 
Om lärarna har stor frihet att utforma arbetet i klassrummet, har de då inte stor 
frihet också gällande arbetssätt och metoder? Hur styrda är egentligen lärare av 
timplaner, kursplaner och läromedel? Kan de inte i stor utsträckning fritt tolka 
exempelvis kursplanerna? Kan inte läraren själv välja vilket läromedel han eller 
hon vill använda eller att avstå från att använda läromedel? Är det staten  
och/eller skolledningen som styr schemats upplägg? Har schemats utformning 
betydelse för styrningen av lärarens undervisning? 
 
Granath säger i början av sin bok att det fanns ett motstånd bland lärarna att ha 
henne där: 
 

”Jag vet också att diskussionen i lärarkollegiet varit ganska hård. Det var många 
som inte ville se mig här. Lisa, bildläraren, var nog den som slutgiltigt vände 
stämningen till min fördel när hon sa att ´det vore en skam om vi inte öppet kan 
stå för det vi gör här på skolan´.”43 

 
Anser sig dessa lärare tillhöra en professionell yrkesgrupp? Om de gör det, 
varför är de i så fall fientligt inställda till journalisten som ville ta del av deras 
arbete? 
 

                                                           
42 Colnerud och Granström, (1993) s. 20-21. 
43 ibid, s. 9. 
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En av lärarna som Gunilla möter är Klasse. Om honom säger hon så här: 
 
”Klasse är en ovanlig lärare. Han började sin bana med att utbilda sig till 
dataprogrammerare, skolade om sig till tandläkare och efter femton år med 
tänder utbildade han sig till lärare. Fascinerande.”44 

 
Om sina tidigare utbildningar säger Klasse att det är hans lyx i livet. Klasse, 
olikt de flesta andra lärare, tar hennes närvaro som något naturligt och att han 
förstår vad hon håller på med, han är enligt Gunilla till och med nyfiken. Varför 
förstår han och inte de andra? Beror det på hans egna erfarenheter från andra 
yrkesområden? Är inte de andra lärarna nyfikna? Varför vågar de i så fall inte 
visa det? Är Klasse en professionell lärare? 
 
Enligt Hargreaves ”framhäver många andra också betydelsen av självutveckling 
och självinsikt som nyckeln till professionell utveckling inom lärarkåren”. Det 
är flera faktorer som påverkar lärarens förhållande till sina kollegor, viljan att 
förändras och den kvalité läraren har i sin egen klassrumsundervisning. De 
exempel på detta som han ger är: personlig mognad, livsfas, etnisk tillhörighet, 
kön, religion, ideologi och karriärmål.45 Magnusson citerar Feiman - Nemer och 
Floden som också ger en förklaring till varför lärare ej kan anses vara en 
professionell yrkesgrupp: 
 

”Teachers have not been seen as possessing a unique body of professional 
knowledge and expertise. The prevailing view among most researchers is that 
teachers have experience while academics have knowledge.”46  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att följande är skäl till att lärare inte kan 
betraktas som professionell yrkesgrupp: 
 
• man saknar gemensam kunskapsbas och egenkontrollerad etik 
 
• samhällets auktorisation är inte entydig 
 
• lärare tilldelas behörighet, men kan ersättas av outbildade vikarier 47 
 

                                                           
44 ibid, s. 10. 
45 Hargreaves, s. 91. 
46 Magnusson, (1999) s. 41. 
47 Colnerud och Granström, (1993). 
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Vidare kan man ställa frågan om det för lärare egentligen finns någon anledning 
till att vara professionell och att utvecklas. Argument, enligt Colnerud och 
Granström, 48 för att lärare inte behöver eller kan eftersträva professionalitet är: 
 
För det första att skolan inte är frivillig. Detta skiljer skolan från andra 
organisationer som arbetar med människor. Colnerud och Granström jämför 
med en patient som söker läkarvård av egen vilja, liksom människor som 
anmäler sig till studiecirklar gör det för att de har ett intresse av att få kunskap. 
De sistnämnda ”klienterna” väljer själva att deltaga och de kan sluta om de vill, 
vilket inte en elev i grundskolan kan. Likaledes kan en professionell 
yrkesutövare avsäga sig uppdraget, men det kan sällan en lärare.  
 
För det andra bestämmer samhället skolans verksamhet och lärarna kan inte 
bara se till elevens bästa såsom en läkare kan se till sin patient. Läraren måste i 
stället även värna om samhällets fortbestånd och företräda samhällets intressen. 
 
För det tredje utvecklas kompetensen i ensamhet. Trots att det förekommer 
möten med kollegor är det ovanligt att man under pågående lektion i 
klassrummet kan konsultera med en annan lärare. 
 
En fjärde orsak till att lärare inte behöver eller kan eftersträva professionalitet är 
att lärare emellan kan ha väldigt skilda åsikter om saker och ting. Inom de flesta 
andra yrkesgrupper finns gemensamma ramar att följa och det är svårt att röra 
sig utanför dessa utan påföljd. Hos Colnerud och Granström säger en lärare: 
 

”Varje åsikt är väl lika riktig. Om jag får tycka det jag vill så måste kollegorna 
också få det. Vi är olika. Vi tycker olika. Vad är det som säger att jag har rätt att 
pådyvla min kollega min åsikt.”49 

 
Magnusson ser också den skilda synen på yrket som en orsak till att lärare ej kan 
ses som en professionell yrkesgrupp, men samtidigt menar han att just detta 
fenomen kan vara något som stärker deras identitet: 
 

”Det förefaller inte finnas någon stark yrkesidentitet som slår igenom. I så fall 
saknas ett för yrket gemensamt förhållningssätt, gemensamt formulerade mål 
och gemensamma strategier för måluppfyllelse. Frågan är om detta innebär att 
lärare saknar en kollektiv yrkesidentitet, eller om utrymmet för individuella 
variationer kan ses som ett gemensamt särdrag hos lärares yrkesidentitet.”50 
 

                                                           
48 ibid, s. 33-40. 
49 ibid, s. 183. 
50 Magnusson, (1999) s. 139. 
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Tyst kunskap 
 
Enligt Molander51 blev tyst kunskap ett centralt uttryck i diskussioner om 
yrkeskunnande under 1980-talet. En innebörd av ”det tysta” är ”det ordlösa” 
överförandet av kunskaper, visa genom att göra. Tyst kunskap är även att ha: 
 

”Förmågan att se när något inte stämmer även om alla medicinska  
prov är normala är en kunskap som man inte förvärvar  
genom bokliga studier. Påståendekunskapen kan ge en översiktlig  
orientering men seendets mästerskap förvärvar man i praktiken.”52 

 
Det är heller inte svårt att finna liknande erfarenheter inom andra områden, 
exempelvis i skolan. De flesta lärare kan liksom Molander säga att ”we can 
know more than we can tell”.53  
 
Vidare säger Molander att vi ofta pratar om kunskap som enbart den teoretiska 
kunskapen och att man glömmer den praktiska. I praktiska sammanhang 
förmedlas oftast kunskap genom någon person som är ett föredöme såsom i 
relationen mellan en mästare och dennes lärling. Lärlingen lär sig genom att öva 
och mästaren bidrar med sina erfarenheter. Detta kallas också tyst kunskap 
eftersom det inte finns en skriftlig bas för denna kunskap utan basen består av 
det man gör och genomför.  
 
För att kunna inhämta någon form av kunskap kan man inte bara grunda sig på 
ifrågasättanden. I stället måste man lita på vissa handlingsvanor och 
trosföreställningar och oftast har man lärt sig dessa utan att överhuvudtaget 
fundera på det.  
 

”Inom ett hantverksyrke måste man öva in hur man gör, vilket innebär att öva in 
handgrepp och omdöme. Alla yrken har väl också en hantverkssida, även den 
mest intellektuella...”54 

 
Vidare anser Molander att: 
 

”Vi uppfostras in i eller övar oss in i sätt att handla och tänka - inklusive sätt att 
tala om kunskap - utgör tysta förutsättningar för att förstå andra människor och 
samhället.”55 

 

                                                           
51 Molander, (1996). 
52 ibid, s. 35. 
53 ibid, s. 35. 
54 ibid, s. 43. 
55 ibid, s. 44. 
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Det är enligt Magnusson56 vanligt att lärare beskriver det de kan som konst och 
det håller han med om. Som lärare räcker det inte bara med teknik utan man 
måste även besitta en känsla för det man gör.  
 

”Man blir inte konstnär enbart genom att lära sig hur penslar och färg skall 
användas. Det krävs något mer än att bara behärska en teknik. Det handlar både 
om att kunna utföra en handling och att rätt bedöma vilken handling som skall 
utföras och när den skall utföras.”57 

 
Vad för slags tyst kunskap förekommer i skolan? Tar läraren tillvara på elevens 
tysta kunskap? Intar läraren och eleven rollerna som mästare och lärling? Blir 
den kunskap som lärare har med sig från andra yrkesområden tyst kunskap i 
skolarbetet för att de använder den utan att vara medvetna om den? 
 

                                                           
56 Magnusson, (1999). 
57 ibid, s. 45. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
Jag har valt att intervjua fem lärare. De har antingen arbetat inom andra 
yrkesområden innan de blev lärare eller valt att tillfälligt lämna skolan för ett 
annat arbete eller utbildning. Samtliga har sedan gått tillbaka till läraryrket.  
 
Urval 
 
De lärare jag har intervjuat arbetar på skolor med klasser 1-6 och/eller 7-9. Alla 
dessa lärare återfinns i samma kommun i en större stad i Sverige. Trost58 menar 
att vid kvantitativa studier är det enkelt att veta hur stort urvalet skall vara, men 
vid kvalitativa intervjuer är det inte lika självklart. Därför bör man vid 
kvalitativa intervjuer ta hänsyn till tids- och kostnadsaspekter, vilket jag delvis 
har gjort. Skolorna där de intervjuade arbetar är placerade relativt nära varandra 
och den främsta anledningen till att jag valde dem är att de ligger bra till 
geografiskt för intervjuerna. 
 
Val av metod 
 
Innan jag valde metod läste jag ”Forskningsmetodikens grunder” av Patel och 
Davidsson.59 De anser att man skall tänka på följande innan man börjar skriva 
denna typ av uppsats: 
 
• Vad skall studeras? 
 
• Hur ska det studeras? 
 
• Vilken tidsram måste man ta hänsyn till gällande den undersökande delen 

och bearbetningen? 
 
Vidare finns det enligt Patel och Davidsson, olika tekniker för att samla 
information, bland annat: 
 
• offentliga register 
• litteratur, forskning 
• dagboksföring 
• intervju och enkät 
 
 
 

                                                           
58 Trost, Jan. (1993). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. 
59 Patel, Runa och Davidsson, Bo. (1994). Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur. 
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Om intervjuer säger Patel och Davidsson att man kan använda helt 
standardiserade eller ostrukturerade intervjuer. Helt standardiserade intervjuer 
innebär att endast likalydande frågor ställs i exakt samma ordning. Denna metod 
är bra för att kunna jämföra och generalisera. Genom att använda ostrukturerade 
intervjuer kan intervjupersonen ge obegränsade svar. 
 
Trost60 beskriver även en låg grad av standardisering. Då tar intervjuaren 
frågorna i den ordning det passar och anpassar språkbruket efter situationen. 
Följdfrågorna formuleras beroende på tidigare svar. Jag har valt att använda mig 
av att använda en låg grad av standardisering i intervjuerna då jag finner det 
mest lämpligt för denna uppsats. Genom att föra ett muntligt samtal med 
personerna hoppades jag få svar på mina frågor och dessutom ha friheten att 
ställa följdfrågor om det verkade vara av betydelse.  
 
Det kan tyckas enklare att använda enkäter eftersom det inte är lika tidskrävande 
vad gäller förarbete och att man vid muntliga samtal behöver mer komplicerad 
utrustning. Jag ansåg mig dock vara villig att avsätta mer tid för att uppnå ett 
optimalt resultat och gällande utrustning så hade jag tillgång till fickbandspelare 
och band. Patel och Davidsson61 påpekar att man måste ha intervjupersonens 
tillstånd att använda bandspelare. Därför frågade jag innan intervjun 
genomfördes om det gick bra att spela in, men hade även med mig papper och 
penna.  
 
Jag har även valt att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom min studie 
strävar efter att förstå och att hitta mönster. I en kvantitativ studie utgår man 
oftast från frågeställningarna: Hur ofta, hur många eller hur vanligt. Trost 
använder följande metafor för att förklara skillnaden mellan kvalitativa och 
kvantitativa intervjuer: 
 

”Vill jag veta hur många blommor av skilda slag som finns på ängen så skall jag 
gå ut och räkna dem (kvantitativ studie). Vill jag veta vilka sorter som 
förekommer och hur deras livsbetingelser ser ut så skall jag inte räkna utan söka 
finna variation och försöka förstå deras situation.”62 

 
Fördelen med att intervjua är att man vet att personen man pratar med har avsatt 
tid för att träffas och verkligen vill dela med sig av sina erfarenheter. När man 
får en enkät blir det ofta att man väntar in i det sista med att svara och när man 
väl gör det så blir det inte alltid helhjärtat. Personen kan även välja att inte svara 
på vissa frågor och andra svar kan för mig vara svåra att förstå/tolka. Vidare 
kanske inte svaren är så fylliga som jag önskat och detta kan försvåra processen 
att sammanställa och att dra en slutsats av personens åsikter. En nackdel med  
                                                           
60 Trost, (1993). 
61 Patel och Davidsson, (1994). 
62 Trost, (1993) s. 16. 
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intervjuer kan dock vara att den som intervjuar inte alltid kan vara säker på om 
intervjupersonen svarar så som denne tror att han eller hon förväntas svara eller 
om personen verkligen menar vad den säger. 
 
Genomförande 
 
Processen började med att jag kontaktade olika skolledare och skolexpeditioner 
där jag berättade om mitt arbete och bad dem undersöka om det fanns lärare med 
den erfarenhet jag sökte. Sedan bestämde vi huruvida jag skulle återkomma eller 
om de skulle kontakta mig. Jag fick ett mycket positivt bemötande, vilket kändes 
bra trots det faktum att de flesta redan vid första samtalet konstaterade att de 
troligen inte hade vad jag sökte. Flera sade att man hade lärare som tidigare 
arbetat inom andra områden av barnomsorgen såsom barnskötare och 
fritidspedagoger. Dock ville jag ha personer med erfarenheter från 
organisationer eller institutioner som ej är knutna till skolan. 
 
De första samtalen resulterade i att jag fick åtta namn på lärare med den 
erfarenhet jag sökte. Tidigare hade jag bestämt att börja med fem stycken 
intervjuer och därför fick de övriga tre stå som reserver ifall någon intervju inte 
skulle kunna genomföras eller att svaren inte skulle ge tillräckligt underlag för 
min fortsatta studie. 
 
Intervjuerna ägde rum inom en period av två veckors tid och genomfördes på 
den skola där läraren arbetar, vid en tidpunkt som läraren föreslagit. Jag hade 
beräknat att varje intervju skulle ta ungefär 30 minuter, vilket jag informerat 
lärarna om och detta överensstämde väl. Det blev fem intervjuer och det var de 
fem först tillfrågade lärarna som deltog. Samtliga godkände att jag spelade in 
intervjuerna. Efter intervjuerna erbjöd jag den intervjuade att få ta del av det 
färdiga resultatet, vilket bemöttes mycket positivt. Tanken är att den intervjuade 
kommer få delar av intervjuresultatet sänt till skolan i höst där han/hon kan se 
sig själv i relation till de andra intervjuade och vad jag kommit fram till. 
 
Under den första intervjun ställde jag flera följdfrågor som jag ansåg var 
relevanta. I de fyra övriga intervjuerna använde jag också följdfrågor, men 
eftersom dessa frågor varierade från gång till gång ingår de ej i bilagan. 
 
Bearbetning av intervjumaterial: 
 
Samma dag som en intervju hade genomförts lyssnade jag på bandet upprepade 
gånger och skrev det sagda med hjälp av ordbehandlare. Efter att ha 
sammanställt samtliga intervjuer fortsatte jag att lyssna på bandupptagningarna 
och läsa det skrivna. Relativt snart fann jag att talspråket inte hänger samman 
och att det ofta blir ofullständiga meningar. Jag ansåg att i citat skulle detta 
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språk förlöjliga intervjupersonerna och inte ge dem en rättvis bild av deras 
intellekt eller språk. Jag fann stöd för detta resonemang hos Trost som anser att 
det är oetiskt att i stor utsträckning använda talspråket i citaten. Han menar att 
skulle han få se sitt språk i skrift skulle han troligen skämmas och han anser att 
det vore oetiskt av intervjuaren att utsätta honom för det även om han eventuellt 
inte kommer att ta del av rapporten.63 Utifrån detta har jag bearbetat språket i 
citaten minimalt för att göra det mer läsvänligt, med all respekt för de 
intervjuade och förhoppningsvis med allt innehåll i behåll. 
 
Utformning av intervjuguide 
 
Intervjuguiden utformades i samarbete med min handledare och finns som 
bilaga 1. Utifrån dessa frågeställningar skapades även följdfrågor som ej 
återfinns i bilagan eftersom de kom att variera beroende på svaren i 
huvudfrågorna. Den första intervjun blev en provintervju för att se om 
intervjuguiden fungerade och eftersom den gjorde det så räknades provintervjun 
med bland de fem slutliga. 
 

                                                           
63 ibid, s. 119. 
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RESULTAT 
 
Allmänt om resultatredovisningen 
 
Under rubriken ”Syfte och problemformulering” återfinns de tre 
problemformuleringar som var grunden för detta arbete. Dessa var: 
 
• Vad har de intervjuade arbetat med innan de blev lärare? 
 
• Anser de att erfarenheterna från tidigare arbete tillför något i skolvardagen? 
 
• Har kollegorna på skolan haft nytta av de intervjuades erfarenheter? 
 
Resultaten redovisas från fråga till fråga för att man tydligt skall kunna se 
skillnader och likheter i svaren. Anledningen till att intervjuperson 1 inte alltid 
citeras ordagrant beror på att jag efter den intervjun inte skrev varje ord 
personen hade sagt utan med egna ord sammanfattade samtalet.   
 
 
Intervjuade 
 
Kön Ålder Lärarutbildning             Lärarexamen 
 
1. Kvinna 44  Förskollärare och mellanstadielärare 1995  
 
2. Man  46 170p religion/historia  läser pedagogik ht-01 
 
3. Kvinna 54 Lågstadielärare och speciallärare  1970 
 
4. Man 49 Mellanstadielärare, ämneslärare  1975 

och specialpedagog  
 
5. Man  34 Idrottslärare   1995 
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Frågor 
 
Vilka yrken har du haft förutom lärare? 
 
* Kvinna 1 arbetade två år inom vården direkt efter gymnasiet och hon hade 
dessförinnan sommarjobbat där. Hon arbetade på intensivvårdsavdelningen som 
sjukvårdsbiträde och även lite som undersköterska. Under denna period 
internutbildades hon.  
 
* Man 2 arbetade ungefär 20 år inom lantbruket. Han är utbildad 
ladugårdsförman och djurskötare. Han har även arbetat i det militära och inom 
kyrkan. När han började läsa vid universitetet visste han inte om han skulle bli 
präst eller lärare. 
 
* Kvinna 3 har arbetat två år som banktjänsteman.  
 
* Man 4 har arbetat inom flera områden innan han blev lärare. Han har kört 
lastbil i ett år, vilket inte krävde någon utbildning, arbetat som sjukvårdsbiträde i 
tio månader, på brandkåren i ett halvår och som lärarvikarie. Jobbet att köra 
brandbilar och ambulanser resulterade även i att han gick på livräddarhögskolan 
två somrar. Man 4 har även varit golfproffs och är utbildad pro. Sammanlagt har 
han utbildat sig inom golfen i 15 månader. Under tiden som verksam lärare har 
han lämnat skolan för att läsa en ekonomiutbildning och även speciallärar- och 
specialpedagogutbildning. Vidare har han läst in så att han är ämneslärare i 
matematik och biologi.  
 
* Man 5 är utbildad officer och var verksam inom det militära fram till 1992. 
Sedan läste han till idrottslärare och efter det arbetade han med officerselever i 
fyra år. Mellan år 1999-2000 var han konsult och drev ett eget företag med 
inriktning mot ledarutveckling.  
 
Varför blev du lärare? 
 
Anledningen till att dessa fem valde att bli lärare efter att ha arbetat inom andra 
områden varierar. Två av de intervjuade hade funderat på att bli lärare innan de 
började på lärarutbildningen, men för de övriga tre var det mer eller mindre 
slumpen som ledde dem in i läraryrket. En av de intervjuade ville bli lärare 
redan som barn, men efter gymnasiet räckte inte betygen till för att komma in på 
universitetet. En annan bestämde sig för läraryrket efter att ha vikarierat som 
lärare. En tredje hade helt andra framtidsplaner efter studenten, men på hennes 
första arbetsplats var det en kollega som skulle studera till lärare. Därför valde 
den intervjuade att också göra det. 
 



 28

Har du funderat på att arbeta inom något annat yrkesområde igen? 
 
Samtliga kan tänka sig att lämna skolan för att göra annat, varav två nämner för 
studier och övriga för andra arbeten. Vissa av de intervjuade har tydliga planer 
på vad de skulle vilja syssla med, andra mer bara tanken på att göra något annat. 
Någon skulle vilja doktorera, en annan vill läsa vidare och en tredje skulle kunna 
tänka sig att arbeta som präst. Tre nämner sämre lön som orsak till varför de inte 
väljer andra yrken. En menar att det är svårt att hitta ett roligt arbete som ger 
mer betalt utan annan utbildning än lärarutbildningen. Dessutom menar hon att 
även om tanken finns att göra något annat så rullar livet på och så länge man 
trivs är steget långt till en förändring. En annan respondent anser dock att: 
 

”Det är en nödvändighet att man den dagen man känner att man inte kan hålla 
tempot, ha den kontakten med eleverna som krävs, då skall inte en jäkel jobba 
kvar på skolan.” 

 
Denne tror också att avståndet mellan honom och eleverna kommer vara alltför 
stort om ett par år och om att vara kvar då säger han: 
 

”Det känns inte rätt, då är man någon slags produkt, någon liten slagghög som 
ligger bredvid som gör att man kanske är kvar och jobbar bara för att man har 
erfarenhet, men eleverna tycker inte om en och man gör säkerligen inte ett lika 
bra jobb.”  
 

Dock menar han att vissa säkerligen har kvar karisman vid 70 års ålder och 
därför är inte åldern den avgörande faktorn för att arbeta kvar inom skolan. 
 
Har dina tidigare erfarenheter påverkat din syn på undervisningen  
och/eller lärandet? 
 
Kommer dina erfarenheter till nytta i skolvardagen? 
 
Vilka erfarenheter anser du att du har haft nytta av i skolan? 
 
Dessa tre frågor anser jag går in i varandra och svaren går heller inte att skilja åt. 
Därför redovisas de tillsammans. Alla intervjuade är eniga om att de har haft 
nytta av att ha arbetat med något annat. De skulle inte vilja vara utan dessa 
erfarenheter och de tycker även att andra lärare borde ha arbetat inom andra 
områden förutom skolan. 
 

”Desto mer man har läst desto mer har man i ryggsäcken och man känner sig 
trygg då.” 
 
”Känns skönt för man har insikt i mycket och ju mer man kan berätta om sina 
egna erfarenheter desto mer levande blir lektionerna tror jag.” 
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”I stället för att prata i fabler så pratar man om egna erfarenheter, vilket gör att 
ungarna lyssnar på ett helt annat sätt.” 

 
På frågan huruvida respondenterna anser att deras erfarenheter kommer till nytta 
i skolvardagen i undervisningssituationer har jag valt att dela in svaren i två 
kategorier. Den första består av de som använder kunskapserfarenheter i 
undervisningen och den andra av de som menar att de har nytta av sina 
livserfarenheter. 
 
Endast två av de intervjuade kan använda både kunskaps- och livserfarenheter i 
undervisningen. En av dem har studerat vid livräddarhögskolan och har därför 
hand om hjärt- och lungräddningsundervisningen på skolan. Den andra använder 
sina kunskaper om sjukvård när eleverna läser om det.  
 
Samtliga intervjuade anser att deras livserfarenheter från tidigare yrken 
återspeglas mer eller mindre i läraryrket. En av respondenterna har tidigare 
arbetat mycket med människor från andra länder och kulturer, vilket han har stor 
nytta av i läraryrket eftersom han nu arbetar på en mångkulturell skola. En 
annan har arbetat inom vården och menar att hon där lärde sig att se problem 
och att förstå människor som har det svårt. Detta gör att hon i skolan kan sätta 
sig in i konflikter och se orsaken till varför en elev mår dåligt och varför eleven 
reagerat på ett visst sätt. Trots att hon inte råkat ut för barn i sorg vet hon att hon 
tack vare arbetet inom vården är väl förberedd på att klara en sådan situation.  
 
Den av de intervjuade som har arbetat med vuxna elever, menar att han har nytta 
av att vara van vid att föra en dialog med eleverna och ta vara på deras åsikter 
och önskemål. I början märkte han att eleverna inte var vana vid det, men att de 
flesta uppskattade det.  
 
En tredje uppfattning som en respondent framförde var att hon hade nytta av 
tidigare arbetslivserfarenhet i kontakten med föräldrar. Hon menar att hon har en 
förståelse för att skolan inte är allt för alla föräldrar och barn. Denna insikt har 
hon fått genom att själv ha sett annat än skolan som arbetsplats. 
 
Flera av de intervjuade anser dock att om de haft andra ämneskombinationer 
eller arbetat med andra åldersgrupper hade de kunnat nyttja tidigare 
arbetslivserfarenheter mer konkret.  
 
Vidare ansåg sig flera av de intervjuade vara mer kritiska till skolan som 
organisation än många kollegor. 
 



 30

Har några erfarenheter varit mindre positiva? 
 
Vid en direkt eftertanke svarade alla nej, men efter att jag hade givit dem 
exempel på vad som kunde uppfattas som negativa erfarenheter så fann 
merparten att de även hade erfarenheter av detta slag. Endast en sade att det inte 
fanns något negativt med tidigare arbeten och en var tveksam. Hon som arbetat 
inom vården tyckte att hon alltid vill lösa allt och i många situationer måste 
bromsa sig själv.  

 
”Inom vården lärde man sig att alltid vara steget före, göra jättebra för dig som 
är sjuk och utsatt. Men en frisk människa är inte så utsatt.” 
 

Likaså anser hon att hon gärna vill göra saker åt barnen i stället för att låta dem 
ta ansvar själva. Trots att hon är medveten om det så faller hon på det i arbetet. 
Den intervjuade som har arbetat inom det militära tyckte det var svårt i början 
att ställa om sig till elever som inte tyckte idrott var roligt och inte ville göra 
olika moment. Han medger att han har haft svårt att hantera detta. Vidare menar 
han att inom det militära hade han en relation till eleverna där de var jämlika. 
 

”Det håller ju inte på samma sätt här utan jag måste vara mer formell lärare och 
bestämma och sätta krav och även bestraffningar på ett sätt som jag tycker är 
ganska tråkigt att jobba med, men jag inser ändå att det måste jag göra till en 
viss gräns för att hålla struktur.” 

 
En av de intervjuade svarade först: 
 

”Tvärtom önskar jag att man varit ute ännu mer, för ju mer berikad man är av 
erfarenheter utifrån, desto bättre lärare tror jag man blir. Det finns inget som 
säger motsatsen.” 

 
Efter en kort stund säger han dock att han troligen kan vara aningen för sträng 
gentemot eleverna ibland eftersom han vet hur det fungerar i det vanliga livet. 
 

”Skolan är kanske lite för bortklemad vid eleverna som frånhåller dem hur det är 
på en riktig arbetsplats. Då kan jag säga: ´skulle du göra som du gör nu på en 
riktig arbetsplats skulle du få sparken, eller få löneavdrag för att du kommer så 
här sent och såna saker`.” 
 

Samtidigt som han tycker sig framstå som alltför sträng ibland anser han sig ha 
argument för att en elev exempelvis skall komma i tid till lektionen.  
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Har du kunnat dela med dig av dessa erfarenheter bland övrig personal på 
skolan? Har någon efterfrågat din erfarenhet? 
 
Sammanfattningsvis anser inte de intervjuade lärarna att någon kollega har 
efterfrågat deras erfarenhet från tidigare yrken. Ett undantag är dock den lärare 
som är utbildad golf-pro som varje vecka får frågor om golf. En av 
respondenterna säger sig inte ha något behov av att dela med sig av sina 
erfarenheter. En annan menar att det aldrig kommer upp till diskussion och 
därför vet inte kollegorna att det finns erfarenhet från andra områden. 
Exempelvis på raster menar hon att det endast diskuteras kring barnen och inget 
annat. 
 
Flera menar att jante-lagen gäller inom lärarkåren, mer än någon annanstans, 
och att man därför aktar sig för att framstå som bättre än någon annan. En av de 
intervjuade vet att kollegorna är medvetna om att han kan mycket om ett visst 
ämne, men ändå är det aldrig någon som ber om råd. Inte ens de lärare som 
verkligen skulle ha stor nytta av det. Han tycker att ”det är ju både tråkigt och 
lite halvjobbigt, men det handlar ju om jante-lagen”. 
 
En annan av de intervjuade säger sig också vara väldigt försiktig med att dela 
med sig av sina erfarenheter. Han anser sig också ha kunskaper som skulle 
kunna komma alla till nytta på skolan, men eftersom han är relativt nyanställd 
vill han vänta med att dela med sig för att inte komma på kant med någon. 
Paradoxalt nog vet han att dessa kunskaper var en stor anledning till att han fick 
tjänsten som lärare eftersom enhetschefen visste om det.  
 
I motsats till denne så säger en annan att han gärna framför sina åsikter. 
 

”Jag tror att jag nog uppfattats som rätt provocerande. Jag har inte varit orolig 
eller rädd för att tala om vad jag tycker.” 

 
En av de intervjuade delar ofta med sig till kollegor och säger att det är hennes 
sätt att vara. Samtidigt tycker hon att det på skolan förs en bra dialog mellan 
kollegor och att flera lärare har erfarenheter från andra yrkesområden.  
 
Hur ser du på skolans fortbildning? 
 
De flesta intervjuade anser att fler kollegor borde arbeta inom andra områden 
och få se annat än skolans värld. Två tycker att lärarna borde följa med eleverna 
ut på prao, medan en annan inte saknar något i fortbildningen. Den sistnämnda 
tycker att deras skola är relaterad till samhället i övrigt. I deras fortbildning har 
de bland annat besökt ett av de största företagen i staden. Detta var mycket 
uppskattat och kommer det fler liknande erbjudanden så är hon säker på att även 
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kollegorna skulle vara positivt inställda, men det har ej uttryckts en önskan om 
liknande fortbildning.  
 
En av de intervjuade menar att det vore bra att låta lärarna växla mellan lärare – 
och elevroll under fortbildningen. Han säger att de lärare som har arbetat i 
många år aldrig åter har hamnat i elevrollen, vilket kan vara oerhört 
utvecklande. I dessa situationer tillåts de att bli behandlad som elev där det är 
tillåtet att göra både rätt och fel. 
 
Flera av de intervjuade anser att de får del av andra yrken genom att föräldrar 
kommer och berättar om sina yrken för eleverna. 
  
En av de intervjuade berättade att på 1970-talet hade man i Norrköping ett 
projekt där lärare fick välja en arbetsplats som de skulle vara på under ett antal 
veckor. Syftet var att lärarna skulle få förståelse för andra arbeten och för 
föräldrar med andra yrken. Detta bekostades av skolan och den intervjuade, 
liksom de övriga intervjuade, anser att detta är ett mycket bra sätt för lärare att 
komma närmare ”verkligheten”. De intervjuade anser att det vore bra med mer 
individuell fortbildning. Dock inser samtliga att det inte finns ekonomiska 
möjligheter till detta och att det skulle uppstå praktiska svårigheter såsom 
tillsättandet av vikarier. En lärare tycker att lärlingsidén är bra, men påpekar att 
lärare ofta är negativt inställda till att göra något utan ersättning och även om 
man skulle göra det utan ersättning säger facket nej eftersom de inte tillåter för 
många arbetstimmar. Hon som berättade om projektet tycker att det var en 
mycket bra idé och menar att många barn ofta har upplevt mycket som kräver 
förståelse. 
 

”Lärare möter barn som har upplevt mycket mer än vad du har gjort fast de är 
sju och du är 47, av det mesta i världen. Många lärare kommer från en borgerlig 
miljö, med det inte menat att de röstar borgerligt, och ofta haft en bra uppväxt. 
Många av ungarna kommer från den andra världen. Svårt att tänka ibland även 
som förälder hur andra ungar har det.”  

 
En av de intervjuade menar dock att man inte kan få en lärare att vilja känna på 
något annat jobb om det inte finns en önskan från läraren själv. Vidare ställde 
läraren frågan om man från skolans sida kan få lärare att förstå att detta är 
viktigt. Denna ovilja att förändra berättade en annan av de intervjuade också om 
och menar att: 
 

”För vi går ju från ett förmedlande förhållningssätt och läroplanerna styr det 
men många av de äldre kollegorna till mig är inte beredda att omvärdera 
lärarsynen och inte beredda att se det som viktigt att samarbeta runt en elev utan 
kör sitt race.” 

 



 33

Vidare ansåg den intervjuade att: 
 
”Vi måste kasta ut de äldre i verkligheten. Min uppfattning är att vi behöver en 
stark ledning, starka ledare som vågar driva på och utsätta oss lite grann för 
obekväma situationer. Det låter jättehemskt, och lämna den trygga hamnen där 
jag alltid har varit och om jag inte är benägen i samarbetet att göra det så kanske 
en stark skolledning säger att: Nu kommer vi att jobba utifrån det här sättet, vi 
kommer att göra så här och det är inte fritt valt arbete utan nu skall vi jobba 
utifrån de här intentionerna och liksom driva det, men samtidigt är det väldigt 
svårt i skolans värld som är en så jättestark kultur och traditionsbunden 
organisation på det viset.” 

 
Som tidigare nämnt så tycker alla intervjuade att deras erfarenheter är viktiga 
och att fler lärare borde arbeta inom andra områden. Tre av dem anser att man 
inte skulle få söka till lärarutbildningen utan att ha arbetat med något annat 
innan. En säger: 
 

”Jag skulle inte velat gå direkt från gymnasiet till lärarhögskolan. Många av de 
jag läste med vid universitetet på fristående kurser skulle bli lärare. Jag har 
ibland skrämts av att de som kommer direkt och inte har någon erfarenhet.” 

 
En annan säger: 
 

”Erfarenhet från olika yrken, det är näst intill en förutsättning. För det andra 
skall man nog låta folk arbeta innan de söker in på lärarhögskolan.” 
 

En tredje uppfattning som en respondent framförde var att: 
 

”Kick att läsa som äldre med massa erfarenheter. Hade ej det när jag sökte till 
förskollärare ca 20 år gammal, men när jag läste till lärare. Sökte då kunskap på 
ett helt annat sätt, tog till sig på ett annat vis, det var så roligt.”  
 

En av de intervjuade tror att man genom fortbildning kan upphäva fördomar 
bland lärare. På den skolan där han arbetar finns många elever med utländsk 
bakgrund och ofta upplever han att de andra lärarna på grund av okunskap 
uttrycker fördomar om elever, framförallt gällande olika religioner. 
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Sammanfattning av intervjuer 
 
Ovanstående studie visar att de intervjuade lärarna har nytta av de erfarenheter 
de har förskaffat sig inom andra områden när de nu arbetar i skolan. Vissa anser 
att de har en direkt nytta av erfarenheterna i deras undervisning såsom i 
sjukvårdsundervisning. Andra menar att erfarenheterna återspeglas i sättet att 
vara som person; till exempel genom att ha blivit mer vidsynt. Den allmänna 
åsikten är att lärare borde arbeta inom andra områden innan de börjar arbeta i 
skolan. Främsta anledningen verkar vara att man då har mer i sin ”ryggsäck” och 
känner sig tryggare och kan jämföra med något annat. Samtliga kan tänka sig att 
åter lämna skolan för andra yrken under rätt förutsättningar. Flertalet påpekar att 
jante-lagen är starkt gällande i skolans värld och att detta gör det svårt att dela 
med sig av erfarenheterna utan att anses vara förmer än någon annan.  
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DISKUSSION 
 
Mitt syfte med detta arbete var att undersöka om lärare med arbetslivserfarenhet 
från andra områden än barnomsorgen kunde använda denna erfarenhet i 
skolvardagen och huruvida de därav trodde sig kunna göra ett bättre arbete än 
kollegorna. Vidare ville jag få besvarat om de kunde tänka sig att arbeta inom 
andra områden även i framtiden. Innan jag genomförde intervjuerna trodde jag 
att de flesta skulle ge många exempel på hur deras erfarenheter kom till 
användning rent praktiskt. Det visade sig att de flesta inte kunde använda sina 
erfarenheter på det viset, men att de däremot hade stor nytta av att kunna 
jämföra skolan med en annan arbetsplats. Samtliga ansåg att de hade en bredare 
grund att stå på än de lärare som inte arbetat med något annat, men ingen av 
dem ville därför framstå som förmer än kollegorna. Vissa upplevde kollegorna 
som mer trångsynta och ovilliga till utveckling, vilket kan grunda sig i att de 
bara haft skolan som arbetsplats och var rädda för att ta steget utanför denna 
trygga värld. 
 
När jag började utforma detta arbete trodde jag att det skulle bli svårt att hitta 
personer att intervjua som hade den erfarenhet jag sökte. Det visade sig att 
skolorna jag kontaktade också trodde så först, men både de och jag blev positivt 
överraskade när vi insåg att vi haft fel. Jag var i kontakt med fyra skolor och 
efter ett andra samtal hade jag åtta tänkbara intervjupersoner. Jag valde att 
intervjua fem av dessa och ha de övriga tre som reserver. Det kan verka lite med 
åtta personer som har arbetat utanför skolan med tanke på det stora antalet lärare 
som arbetar på dessa skolor. Men då skall nämnas att dessa var de som ville 
ställa upp i en intervju. Det fanns med all sannolikhet fler på skolorna som hade 
erfarenhet från andra arbetsområden, men som antingen inte blev tillfrågade 
eller som inte var intresserade av att ställa upp på intervjuer.  
 
Kunskaps- och livserfarenhet 
 
Eftersom jag inte har någon direkt erfarenhet från arbetsområden utanför skolan 
så hoppades jag kunna bli inspirerad till att våga pröva andra arbetsområden i 
framtiden. De intervjuade hade väldigt olika bakgrund och det var mycket 
intressant att höra dem berätta om deras tidigare yrken och upplevelser. Det 
märktes att de såg tillbaka på den tiden som något positivt även om att vissa av 
dem inte skulle kunna tänka sig att arbeta inom just dessa områden igen. Trots 
de olika erfarenheterna uttryckte samtliga att fler lärare borde ha liknande 
bakgrund med sig in i skolan. Även om man inte kan använda erfarenheterna 
som undervisningsmaterial så menar de att man har nytta av det i andra 
sammanhang såsom vid konflikthantering eller som motivering till varför 
eleverna bör komma i tid till lektionerna. Den tysta kunskapen som de 
intervjuade lärarna tar med sig in i skolan är säkerligen också exempel på hur de 
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har nytta av erfarenheterna. Denna kunskap används utan att den är synlig för 
dem själva, de använder den omedvetet, men kan vara minst lika värdefull. Jag 
tror, liksom några lärare sade, att eleverna tycker det är roligare med en lärare 
som har gjort något annat också. Det är enklare att motivera eleverna till att 
studera om man själv kan ge exempel på vad de skulle kunna ha för nytta av det 
i framtiden.  
 
Vissa menade att alla som söker in på lärarutbildningen skall ha arbetat med 
något annat för att kunna bli antagna och det tycker jag är en mycket bra idé. 
Samtliga intervjuade pratade om sin ”ryggsäck” som var full av erfarenheter och 
ju mer den innehöll desto säkrare menade de att man kan känna sig i lärarrollen. 
Eftersom de intervjuade menar att deras erfarenheter är viktiga kan de se en 
skillnad mellan sig själva och de utan erfarenheter. Om det är så viktigt och bra 
med andra erfarenheter kan man undra varför inte dessa lärare försöker påverka 
kollegor att lämna skolan för andra arbeten eller påverka intagningen till 
lärarutbildningarna. Borde det inte gynna dem också att ha fler kollegor med 
liknande erfarenheter?  
 
Bland de ungdomar som idag söker till lärarutbildningar i Sverige är det vanligt 
att de tidigare har arbetat med annat, ofta utomlands utan att det finns ett krav på 
att de skall ha gjort det. Flera reser över hela världen innan de börjar studera och 
införskaffar sig olika erfarenheter som de tar med sig in i skolan. Jag undrar om  
det är någon skillnad mellan dem som lärare och de intervjuade? Ökar avståndet 
ytterligare mellan de lärare utan erfarenhet och de som utbildar sig nu och som 
har gjort annat tidigare?  
 
Jante-lagen i skolan 
 
Jag är inte förvånad över att de flesta nämner jante-lagen och rädslan att komma 
på kant med kollegorna. Inom många andra yrkesområden är det självklart att 
man tidigare har arbetat med annat och att det är något positivt. Att man just 
inom skolan räds detta tror jag grundar sig i att man känner sig hotad. Till 
skillnad från många andra arbetsplatser så arbetar lärare i liten utsträckning 
tillsammans och vanligtvis kritiserar ingen eller ifrågasätter vad som händer 
innanför den enskilde lärarens klassrumsväggar. När det kommer någon och 
börja ifrågasätta eller som har mer kunskap och erfarenhet blir denne person ett 
hot. I stället för att se detta som något berikande så tänker många att ”du skall 
inte tro att du är något”. Men varför är det accepterat att ta tillvara på viss 
kunskap/erfarenhet och inte annan? Vem bestämmer var gränsen går? Om alla 
lärare skulle ha erfarenheter att dela med sig av skulle förmodligen hotbilden 
mer eller mindre försvinna. När vi som lärarstuderande kommer ut på praktik är 
det inte ovanligt att lärarna ser oss som ett hot och vi aktar oss för att framstå 
som förmer. Likväl som att jag får nytta av handledarens erfarenhet borde det 
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vara självklart att de är intresserade av vad jag skulle kunna tillföra. Det finns 
självfallet inget givet svar på vad man skall göra för att de med erfarenheter 
skall kunna dela med sig utan att bemötas negativt från kollegor. Jag tror på att 
öppna upp klassrummen mer och att skolledningen markerar att andra 
erfarenheter är något som värderas högt.  
 
Beror det enbart på jante-lagen att erfarenheter från andra områden inte 
värdesätts? Är skolan så skild från världen utanför att erfarenheterna inte anses 
vara tillräckligt viktiga? Till stor del anser jag att jante-lagen påverkar, men 
lärare styrs även av faktorer som tidsbrist och läromedel. Skulle lärarna anknyta 
undervisningen mer till världen utanför om läroböckerna innehöll mer fakta, 
övningar och exempel relaterade till ”verkligheten”? Skulle mer planeringstid 
och större ekonomiska resurser leda till djupare efterforskningar? Hur skulle 
skolan se ut om jante-lagen kunde elimineras? 
 
Vem är professionell? 
 
Under intervjuerna ställde jag aldrig en direkt fråga om de intervjuade ansåg sig 
vara skickligare eller inte, men genom den diskussion som fördes menar jag att 
det framgick att de såg sig själva som professionella. I efterhand kan jag tycka 
att denna fråga borde ha varit med i intervjuerna eftersom det troligtvis hade 
blivit mycket olika definitioner på vad som gör en lärare professionell. Indirekt 
anser jag att flera av de intervjuade såg sig själva som professionella i 
jämförelse med vissa kollegor tack vare sina erfarenheter från andra 
arbetsområden. En lärare menade att i stället för att prata i fabler så berättar han 
utifrån egna erfarenheter under lektionerna, vilket borde göra honom mer 
trovärdig. Vad får det för konsekvenser för eleverna? Vad ger det för signaler till 
eleverna om en lärare berättar utan egna erfarenheter?  
 
Gällande en gemensam kunskapsbas som Colnerud och Granström64 diskuterar 
framkommer genom intervjuerna att det framförallt verkar vara av stor vikt att 
ha gjort något annat innan man börjar studera vid lärarutbildningen. Den 
gemensamma kunskapsbasen blir då att ha arbetat inom andra områden. En av 
de intervjuade säger att desto mer man har varit ute och arbetat med annat desto 
bättre lärare blir man och en annan säger att med erfarenhet söker man kunskap 
under utbildningen på ett helt annat vis. Jag tror att några av de intervjuade 
lärarna upplever sig själva som professionella också genom att de har arbetat 
länge inom skolan, men frågan är om lärare strävar efter en gemensam 
kunskapsbas? Anser de sig behöva uppnå samma kriterier som andra 
yrkesgrupper för att kunna anses vara professionella? 
 

                                                           
64 Colnerud och Granström, (1993). 
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Synen på fortbildning 
 
De intervjuade hade olika syn på fortbildning och jag upplevde att flera helst 
inte ville prata så mycket om det. Några hade svårigheter att återberätta vad de 
hade lärt sig under fortbildningarna och gav intryck av att de inte brukar 
reflektera över syftet med att vidareutbilda sig. Vad kan detta bero på? Till viss 
del tror jag att det beror på att det inte avsätts tillräckligt med tid för att diskutera 
och utvärdera fortbildningen. Största anledningen till att de inte kan berätta tror 
jag dock grundar sig i att de inte kommer ihåg. Detta måste betyda att 
fortbildningen inte har varit tillräckligt uppseendeväckande och värd att ta med 
sig tillbaka till skolan. Frågan är då vad det är för mening med att anordna 
fortbildning.  
 
En av de intervjuade vill att lärarna skall inta elevroller under fortbildningen för 
att se den vardagliga situationen ur ett annat perspektiv. Samma tanke nämndes i 
teoridelen med hänvisning till Madsén65 som menar att om lärarna är alltför 
passiva under fortbildningen blir konsekvenserna att de låter eleverna vara 
passiva i undervisningssituationen. Eftersom fortbildning ofta äger rum i skolans 
egen regi eller genom exempelvis ett universitet tror jag att fortbildningen inte 
känns lika ”verklig” som om lärarna skulle förflyttas till en miljö som ej är 
knuten till skolan. Skulle lärarna dessutom möta personer som inte arbetar inom 
skolan skulle det vara mer naturligt att inta elevroller eftersom de utsätts för 
områden utanför de egna yrkesramarna. Detta borde få till följd att de kan 
relatera till elevernas situation i det egna klassrummet efter fortbildningen. 
  
I teoridelen återfinns även Colneruds och Granströms66 åsikt att fortbildningen 
bör individualiseras samtidigt som de menar att lärare ofta utvecklas i ensamhet 
eftersom de arbetar ensamma i klassrummet. Flera av de intervjuade önskade en 
mer individuell fortbildning och jag tror att man måste se till varje lärares 
utvecklingsbehov, men att gemensam fortbildning med efterföljande 
diskussioner också är ett viktigt inslag. Är det av intresse och finns det kunskap 
för de som har arbetat länge inom skolan att hämta från den nya 
lärarutbildningen? I vilken utsträckning låter man dem i så fall ta del av den? 
 

                                                           
65 Madsén, (1994). 
66 Colnerud och Granström, (1993). 
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Reflektioner 
 
Under arbetets gång har jag börjat undra varför det finns så lite forskning kring 
detta ämne. Beror det på att ämnet inte anses vara tillräckligt intressant eller 
viktigt? Jag tror det kommer att bli mer och mer viktigt vad lärare har för andra 
arbetslivserfarenheter och därmed kommer det även att bli av intresse att 
undersöka betydelsen av dessa erfarenheter. Dock inser jag att det kan bli svårt 
att mäta huruvida lärare med erfarenhet från andra yrken gör ett bättre eller 
sämre arbete än de utan. Huvudsaken är ändå att ämnet uppmärksammas och 
värdesätts, för utifrån mina intervjuer drar jag slutsatsen att det är av enorm 
betydelse att ha arbetat inom andra områden innan man blir lärare. 
 
Intressant var även att alla intervjuade först svarade nej på frågan om deras 
erfarenheter hade medfört något negativt. När jag sedan preciserade frågan och 
gav exempel på detta ändrade sig de flesta och en sade: ”Nu väcker du något 
inom mig som jag aldrig tänkt på, men som kan förklara varför jag agerar på ett 
visst sätt ibland.” Samma person ansåg sig vilja hjälpa barnen för mycket och 
hon var övertygad om att det berodde på att hon var tvungen att göra det när hon 
arbetade inom vården. Likt Magnusson,67 anser hon att det blir svårt att dra 
gränsen mellan att vara lärare och ”mamma”. När denna fråga diskuterades sade 
flera även att de förmodligen är mer kritiska till skolan än andra som ej har 
arbetat någon annanstans, vilket förvisso även kan vara positivt.  
 
Frågan är var gränsen går mellan att vara ”mamma” och lärare och om det ingår 
mer socialt arbete i dagens lärarroll? Har/borde detta påverkat lärarutbildningen? 
Vidare kan det diskuteras om det är bra att vara kritisk till skolan som 
organisation och vad denna kritiska inställning kan betyda för att förändra och 
utveckla skolan. Man kan också fundera över varför inte lärare utan erfarenhet, 
enligt de intervjuade, är lika kritiska? 
 
Man kan fundera över varför flera av de intervjuade skulle vilja arbeta inom 
andra områden igen, men inte gör det. På vilket vis är det ekonomin som hindrar 
dem såsom flera av dem säger? Jag tror att de skulle kunna tillföra skolan en hel 
del när de återvänder och sannolikt skulle de även kunna bidra med en hel del 
erfarenhet på andra arbetsplatser. Ett problem som kan uppstå är förvisso om 
lärarna inte återvänder till skolan, hur skall de då kunna dela med sig till 
kollegorna av sina erfarenheter? Vem skall i så fall kunna inspirera övriga lärare 
att ta steget ut från skolan? Tyvärr har jag inget svar på detta, men 
förhoppningsvis behåller de kontakten med några kollegor och därmed kan deras 
erfarenheter återges ändå. De skulle även kunna vara föreläsare under 
fortbildningsdagar eller få sina nya arbetsgivare att samarbeta med skolan. Detta 

                                                           
67 Magnusson, (1999). 
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är säkerligen enklare sagt än gjort, men det vore intressant att se hur det skulle 
fungera.   
 
Det är synd att inte fler arbetsgivare rekryterar lärare med pedagogisk erfarenhet 
när de skall utbilda personal. Ett exempel är ett större företag som skulle utbilda 
flera hundra anställda i datakunskap och anställde en person som hade 
intensivutbildats och hade efter dessa kurser ungefär samma förkunskap som de 
som skulle utbildas. Detta hade varit ett ypperligt tillfälle för en datalärare att 
arbeta utanför skolan under en period och möta människor med andra 
erfarenheter. Här kan ekonomin vara en faktor som spelar in till exempel genom 
att det kostar alltför mycket att ersätta läraren med en vikarie. Troligen är det 
dessutom mindre kostsamt för företaget att anställa någon som inte har lika stor 
erfarenhet. 
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AVSLUTNING 
 
Sammanfattningsvis anser jag att detta arbete har givit mig svar på de frågor jag 
hade formulerat och att det dessutom har inspirerat mig till att arbeta inom andra 
områden. De intervjuer jag har genomfört har varit mycket givande dels för mitt 
arbetes skull, men även för mitt framtida arbete som lärare. Jag har fått insyn i 
positiva respektive negativa sidor med lärararbetet och olika 
utvecklingsmöjligheter som lärare. Genom litteraturen har jag införskaffat mig 
kunskap om bland annat lärares lärande, professionalism och utvecklingsbehov. 
De teorier jag hade innan jag började med detta arbete om lärare med erfarenhet 
från andra områden har blivit bekräftade samt ifrågasatta genom litteraturen och 
intervjuerna.  
 
Förhoppningsvis kommer jag kunna forska vidare kring detta ämne i framtiden 
eller åtminstone få möjlighet att dela med mig av mina resultat och få del av 
andras erfarenheter i andra sammanhang. Jag tror att detta ämne kommer att bli 
ännu mer viktigt i framtiden eftersom skolans roll i samhället ständigt förändras. 
I början var jag rädd för att det inte skulle finnas tillräckligt med material som 
skulle besvara mina frågor. Det visade sig finnas en hel del fast inte som bara 
fokuserade på mitt ämne. Det finns troligen mycket mer material tillgängligt 
som jag inte kunde ta del av, främst på grund av tidsbrist. I ett 
uppföljningsarbete skulle det vara intressant att undersöka hur lärare utan 
erfarenhet från andra områden ser på att arbeta utanför skolan och hur de ser på 
kollegor som har kommit till skolan med andra yrken i bagaget. Likaså vore det 
intressant att undersöka hur mycket eleverna får möta ”verkligheten” i 
skolvardagen. 
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BILAGA 1 
 
Intervjuguide: 
 
Vilka yrken har du haft förutom lärare? 
 
Varför blev du lärare? 
 
Har du funderat på att arbeta inom något annan yrkesområde igen? 
 
Har dina tidigare arbetserfarenheter påverkat din syn på undervisningen och/ 
eller lärandet? 
 
Kommer dina erfarenheter till nytta i skolvardagen? Hur? 
 
Vilka erfarenheter anser du att du har haft nytta av i skolan? 
 
Har några erfarenheter varit mindre positiva? 
 
Har du kunnat dela med dig av dessa erfarenheter bland övrig personal på 
skolan? 
 
Har någon efterfrågat din erfarenhet? 
 
Hur ser du på skolans fortbildning? 
 


	BAKGRUND
	SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING

	TEORETISK BAKGRUND
	Skolan och samhället
	Lärares utveckling
	Fortbildning
	Professionella lärare?
	Tyst kunskap

	METOD OCH GENOMFÖRANDE
	Urval
	Val av metod
	Genomförande
	Bearbetning av intervjumaterial:
	Utformning av intervjuguide

	RESULTAT
	Allmänt om resultatredovisningen
	Intervjuade
	Frågor
	Sammanfattning av intervjuer

	DISKUSSION
	Kunskaps- och livserfarenhet
	Jante-lagen i skolan
	Vem är professionell?
	Synen på fortbildning
	Reflektioner

	AVSLUTNING
	REFERENSER
	BILAGA 1

