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Abstract 
I denna studie undersöks syn på professionalism i tre länder, Sverige, Tyskland och Belgien. Syften är att 
se hur lärarna anser att staten, media och aktörerna i den lokala kontexten påverkar deras självbild som 
professionell och att undersöka likheter eller olikheter i synen.  
I kapitlet om litteratur behandlas de traditionella teorier i Sverige och nya synsätt på professionalism i 
internationell litteratur. Med förändringen i samhället de senaste åren har även här utvecklats en ny syn 
på professionalism. Globaliseringen och kommersialiseringen har tagit över och har stort inflytande på 
skolor och lärare. Vissa forskare kräver ett nytt bemötande av den nya situationen och ett annorlunda 
tänkande med anpassningen till de nya förhållandena.  
Jag valde kvalitativ forskningsintervjun som metod för att komma fram till detaljerade svar. Lärarna 
intervjuades personligen, delvis per telefon. Inspelade intervjuer transkriberades ordagrant. Jag valde 
lärarna från olika bakgrund, kön och åldersgrupp. 
I studien undersöks lärarnas uppfattning om professionalism i yrket och vilken roll erfarenhet spelar i 
deras syn. Relationen mellan lärarna och staten och i vilken mån staten uppskattar sina lärare genom 
lönen tas upp som en viktig fråga. Studien undersöker också i vilken utsträckning lärarna känner sig 
uppskattade av samhället, kolleger, elever och föräldrar, och av media. Slutligen tas frågan om 
kunskapsförmedling och mentorskapet/coaching upp.  
Det finns många likheter i åsikterna hos lärarna i de tre länderna. Det jag mest vill uppmärksamma är 
synen på statens erkännande, i form av lön och hållning vis à vis mentorskapet.   
Vad beträffar statens erkännande ser svenska lärare sig undervärderade. Man anser att staten ingriper för 
mycket i lärarnas professionella arbete. Mentorsarbete betraktas i Sverige som viktigt men känns som 
överdrivet. Mentorsarbete i den omfattningen som i Sverige finns inte i Belgien och Tyskland. Här ligger 
tyngdpunkten på ämnesundervisning. Coaching betraktas som nödvändig, men i en mycket begränsad 
omfattning.  
Lönerna i Belgien och Tyskland ligger på ett tillfredsställande nivå, medan de ligger under lärarnas 
förväntan i Sverige. Således speglar lönen här en viss avsaknad av förtroende för lärarnas arbete.  
Avslutningsvis behandlas i diskussionen utmaningen med ekonomiseringen och globaliseringen av 
lärarnas värld och dessutom en ny utmaning på det digitala området.  
Arbetets slutsats är att lärarna behöver anpassa sig till de nya situationerna och lära nya färdigheter. 
Kompetensutveckling är ett grundläggande behov för utveckling av lärarprofessionen. Dessutom finns 
det en uppmaning till ökat förtroende och mer respekt för lärarnas professionalism från statens och 
mediernas sida för att locka nya lärare till jobbet och därmed säkra en framtida kompetent och 
professionell undervisning. Det behövs också ett starkt lärarförbund för att försvara lärarnas 
professionalism, deras status och privilegier så att lärarna får mer inflytande över sin egen arbetssituation.  
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1. Inledning 
Utrustad med självförståelsen att läraryrket är ett professionellt, kompetent yrke, kom jag till 

en skola i Sverige för att undervisa i språk. Min tidigare karriär hade lett mig genom olika 

skolor och system i olika länder. Men här i Sverige bevittnade jag en livlig diskussion om 

kompetens, professionalism och kvalitet. 

  Under mina studier i VAL programmet konfronterades jag med samma diskussion i 

litteratur. I media blev jag mer och mer medveten om att det knappt går en vecka där inte 

några diskussioner och kritik av skolan, lärare och deras profession behandlas. I skolan, under 

lektionen, upplevde jag en elev som påstod att det var lärares ansvar att eleven lyckades med 

sina kunskaper i ämnet, underförstått antydande att han själv behövde inte göra någonting; en 

fråga om läraryrkets uppdrag och ifrågasättandet av lärares professionalism. Här saknas 

lärarnas röst i diskussionen om lärarprofessionen.  

  Detta är utgångspunkten för mitt arbete, där jag vill belysa, hur professionalismen ser ut i 

olika länder ifrån lärarnas ståndpunkt, vilken kompetens, egenskaper en lärare har eller bör 

ha, vilka uppgifter som åläggs honom. Allt betraktat ifrån lärares egen ståndpunkt. 

  Undersökningen genomförs i form av intervjuer med kollegor i Sverige, Tyskland och 

Belgien för att belysa synen för lärare i de tre länderna. I min erfarenhet finns det skillnader i 

uppfattningen om lärarprofessionen i de olika länderna.  

1.1. Syftet och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att belysa sex lärares syn på lärarprofessionalismen i tre olika 

länder.  

1. Hur anser lärarna att staten, media och aktörer i den lokala kontexten påverkar självbilden 

som professionell?2.  Skiljer sig bilden hos lärare i Sverige, Tyskland och Belgien och i så fall 

hur? 

2. Bakgrund om professionalism 

2.1. Begreppsdefinition 
Professionalism har att göra med ordet profession. Profession kommer från latin och betyder 

offentligt deklarera. Under medeltiden betydde ”professio” ett yrke eller ämne man deklarerat 

sig vara kunnig, skicklig i. Definitionen blir klarare när man även visar motsatsen, i det här 

fallet är det dilettant eller amatör. Dilettant kommer från italienska ”dilettare”, och betyder 
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att gilla något. Amatör kommer från franska ordet ”aimer”, som också betyder älska. Det 

betyder att offentligt deklarera att man är kunnig i ett ämne står i motsatsen till att man giller 

ett ämne. Slutsatsen är följaktligen att en person som utöver ett yrke som hobby (gillandet) är 

en amatör, den som gör samma sak men kan deklarera offentligt att han/hon är kunnig är en 

professionell.
1
 

Vad beträffar lärarprofessionalism så menar Carlgren och Martonatt den består av att ha 

ämneskunskaper och att kunna lära ut dem under de förhållanden som råder i skolan.
2
 

Professionalism måste förstås i förhållande till professionalisering som kan ses som en strävan 

”att nåprofessionell status”.
3
 

 

2.2. Historisk aspekt av professionalism 

Från den historiskt härledda betydelsen, till vad det innehåller idag, är det en längre väg med 

ganska komplex innehållsutveckling. Den enkla acklamationen försvinner, nu blir det statens 

ansvar att deklarera någon som professionell. Det krävs mycket mer nu än ett erkännande av 

samhället. Den enkla acklamationen eller erkännande av samhället var så småningom på väg 

ut eftersom med växande befolkning behövdes mer kontroll över vem som utförde vad. 

Académie i Paris
4
 är ett exempel på mer kontroll över utövandet av konstnärlig verksamhet. 

Kontrollen över militära aktiviteter under Vasa-tiden i Sverige är ett annat exempel på mer 

statlig kontroll i militär karriär. 
5
 

 

  Statens roll har stärkts betydligt genom åren. Det är inte förvånansvärt när man tänker på alla 

dessa personer som förr i tiden påstod att de var t.ex. läkare, arkitekter, jurister. Man kan 

förstå av litteraturen hur självutnämnda läkare behandlat sina patienter i flera hundra år utan 

någon som helst utbildning. ”Kvacksalvare” var ett uttryck, men jag förmodar att det finns 

många fler uttryck för den sorts läkare även i andra europeiska länder (quack i engelska, 

charlatan i franska). Under artonhundratalet var det frisörens uppdrag att agera som läkare. 

  Men när staten börjar behöva välutbildade läkare, jurister, arkitekter, militärer mm. börjar 

den ställa krav på dem kunskaper som ämnet ska innehåller, dvs. egentligen kräva vad som 

                                                           
1
Cfr. Också till samma tema LindS., Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling. Umeå 2000, s. 

18f 
2 Carlgren, I. och Marton,F., Lärare av imorgon. Stockholm 2007, s. 27 
3Colnerud, G. och Granström, K., Respekt för läraryrket. Stockholm 2002, s. 20f 
4
 Cfr. Sciulli, D., om Académie Professionalism: Structural and Institutional Invariance in Professions and 

Professionalism. I: Svensson &Evetts, Sociologyof Professions. Göteborg 2010, s. 44 ff 
5
Cfr. Brante,T., State Formations and the Historical Take-Off of Continental Professional Types: The Case of 

Sweden.I: Svensson,L. G.,&Evetts, J., (eds), Sociology of Professions. Göteborg 2010, s. 80ff 
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ska förväntas av en viss yrkesperson för att bli kallad läkare, jurist eller militär osv. 

”Professional types emerge and develop because of social transformations engendering 

political initiatives by the state.”
6
 Staten som sådan är intresserad av att ha duktiga 

yrkespersonermed bra utbildning. Det höjer statusen och anseendet utomlands. Samtidigt är 

det bra för befolkningen att ha god tillgång till juridiskt råd, bra medicin och hälsa, hus som 

inte ramla ihop över boenden och dödar möjliga arbetskraft, militärer som kan försvara 

befolkningen mot inkräktare, erövra territorium och utvidga makten, mm.
7
 

 

  När staten behöver t.ex. professionella läkare, jurister, militärer och arkitekter blir det 

nödvändigt att införa ett system av utbildning och kontroll genom examen. På det sättet 

uppstår ett system av krav, utbildning, examen. Det betyder att de som inte motsvarer dessa 

krav kan inte kalla sig för professionella, de är dilettanter, amatörer eller lekman. 

Professionalism hänger på det sättet samman med en definierad utbildning och examen.  

 

2.3. Sociologisk aspekt  
 

Efter diskussionen om hur professionalism ser ut under historisk aspekt ska den relativt unga 

verksamheten av lärare och dess professionalitet undersökas. Undervisning var i början 

klostrets ansvar och hade ett selektivt publik. Först när staten ansåg att det behövdes bättre 

utbildning för alla började också bildas en diskussion kring och en utveckling av läraryrket. 

  Nu kommer vi till en ny syn på profession, som inte längre är en av samhället accepterad och 

acklamerad utövande av en aktivitet men ett akademiskt yrke med hög prestige. Det finns en 

yrkesorganisation och en yrkesetik. Professionell avgränsas mot begrepp som yrke och jobb 

som betyder en aktivitet för att tjäna sitt uppehälle.
8
 

  Vad beträffar yrkesorganisation, utbildning och hög prestige, så hittar man den redan längre 

tillbaka i historien. David Sciulli berättar om den första akademien som grundades under 1600 

talet i Paris (Académie de France) för att höja visuella konstens anseende och locka 

konstnärer till Frankrike (från Italien).
9
 Men redan under medeltiden, i preuniversitär tid, 

fanns det ett liknande professionalism i organisationen av vävare och andra hög ansedda 

hantverk som skapat ett system av utbildning, praktik, yrkesetik, erfarenhet och prov med 

                                                           
6
 Ibid. s. 77  

7
Cfr. Brante  

8
Cfr. Wikipedia definition på tyska  

9
Cfr. Sciulli 
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olika steg i framgång, från lärling till mästare, organisationer som var noggrant iakttagna av 

sina främsta representanter.  

  Sammanfattande kan man säga att professionalism, historiskt och sociologisk sett, innehåller 

en (akademisk) utbildning med prov, examen och yrkesetik, kontrollerad av en 

yrkesorganisation eller staten för att höja anseendet och statusen.  

2.4. De politiska systemen i de tre länderna 
När jag belyser lärares synsätt om statens roll i skolan med ögat på professionalism så måste 

det först belysa politiska olikheter mellan Sverige, Belgien och Tyskland. Sverige är ett 

centralt styrt land med skolverket som ser till att det finns regler och att reglerna följs. 

Kommunen har relativ frihet när det gäller detaljstyrning.
10

 

  Belgien är en tvådelad stat med olika och samtidigt lika systemen. I Wallonien och Flandern 

följer man en gammal tradition som inte har förändrats mycket genom åren båda delarna är 

ganska traditionsbundna. Därför är de två landsdelarna också i stort sätt lika. Olikheterna 

består endast av detaljer i styrning och utbildning, särskilt som Flandern och Wallonien står i 

en stor konkurrens mot varandra till följd av de politiska strömningarna och den 

federaliseringen av staten.  Jag har undersökt hållningen i den flamska skolan. I Flandern är 

det skolorna själv som bestämmer vad som undervisas. Det finns två olika skolsystem, 

indelade i statliga och privata, huvudsakligen katolska, skolor.
11

 De katolska skolor styrs av 

ett gemensamt organ som ser till att deras regler och läroplan följs. 

  I Tyskland är lagstiftandet och tillsynen över skolorna en sak av ”Länder”, delstaten, som 

var och en har sin syn på undervisningen och utbildningen, avhängig av politisk styrning. På 

det sättet finns det olikheter från en delstat till en annan. Även här finns det också en minimal 

konsensus för alla delstaten där ministrarna traditionellt kommer överens om det 

grundläggande undervisningsinnehållet.    

   Således finns det naturliga skillnader i bedömning av statens, kommunens eller 

administrationens inflytande på skolor och därmed på lärares professionalism i de olika 

länderna.  

 

 

                                                           
10

 Se även Håkan Löfgren, Det sitter inte i väggarna. Karlstad 2012, s. 27 ”Grundskolan kommunaliserades 

1989…” 
11

 enligt lärarna 3BE och 4BE 



 

5 
 

 

2.5 Lärares professionalism i media 
Det finns många anledningar till att diskutera lärares professionalism. Det går inte en vecka 

utan att temat diskuteras offentligt i media i Sverige. Jag vill nämna bara några recenta 

tillfällen jag har på mitt skrivbord från tidskriften Lärarnas tidning. ”Så formas 

lärarprofessionen”, ”Svenska lärarlönen alltjämt i bottenligan”
12

, ”Läraryrkets status stötesten 

även i USA”
13

 och från Pedagogiska magasinet ”Du sköna nya värld”
14

, ”Den vilsna jakten på 

status”
15

. I varje artikel belyses aspekter av kritik av lärares professionalism.  

  Det är bara några bilder av diskussionerna som pågår i media i de här exemplen. Artiklarna 

speglar synen från reportagen och diskussioner i tv och pressen. Där diskuteras lärarnas 

självbild ”från altruist till någon som kan bli karriärist.”
16

 

I början av 1900-talet definieras lärarna fortfarande som altruist som solidariskt utför ett 

viktigt samhällsuppdrag. Läraren beskrivs som en generalist vars professionalitet 

karakteriseras av pedagogiska och didaktiska kunskaper.
17

 

Vad beträffar lärarlönen så ligger Sverige ”kvar på samma internationellt låga nivå som 

tidigare.”
18

 Det diskuteras också om svenska lärares status när det sägs att ”precis som i 

Sverige” kämpas i USA ”för att öka yrkets status”.
19

 Statusen diskuteras även i Calle Sälls 

artikel i Pedagogiska magasinet.
20

 

  Sten Arevik fordrar att ”lärarna måste återfå det förtroende de historiskt sett nästan alltid 

haft, när det kommer till att få ta ett självständigt ansvar för elevernas kunskapsutveckling.”
21

 

Också i Lärarnas tidning diskuteras lärares utbildning.
22

 Eriksson beskriver i sin studie om 

situationen i Sverige: ”Lärarna idag har inte speciellt hög social status i samhället” och i en 

”artikelserie av den svenska skolan 2011 målade (han) upp en bild av skolsystem på väg mot 

haveri, korrupt ledning och okunniga elever.”
23

 Och ”Jan Björklund har på senare tid figurerat 

                                                           
12

Lärarnas tidning nr. 12, 2013 
13

Lärarnas tidning nr. 15, 2013 
14

Pedagogiska magasinet nr. 1, februari 2013 
15

Pedagogiska magasinet nr. 2, maj 2013 
16

Rude,E., Så formas lärarprofessionen. I: Lärarnas tidning nr. 12, s. 18 
17

Ibid. 
18

 Lagerlöf,I., Svenska Lärarlöner alltjämt i bottenligan. I: Lärarnas tidning nr. 12, s. 15 
19

 Kling,L., Läraryrkets status stötesten även i USA. I: Lärarnas tidning nr. 15, s. 16 
20

Säll ,C., Den vilsna jakten på status. I: Pedagogiska magasinet nr. 2, s. 68 
21

Arevik,S., Du sköna nya värld. I: Pedagogiska magasinet nr. 1, s. 12 
22

Lärarnas tidning nr. 14, 2013 
23

Eriksson,, Konstruktion av läraren i media. Uppsala universitet, Rapport nr: 2012ht00290, s. 5 
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mycket i media med slagord som ’leve pluggskolan’ och ’bort med flumskolan’.”
24

 En rad 

kontroverser, polemiker och allvariga förebråelser genomtränger rapporter i media. 

3. Forskningsöversikt 
Jag ska betrakta diskussioner i pedagogisk litteratur i olika länder och visa en förändrad syn 

på professionalism jämfört med den historiska ståndpunkten jag behandlat tidigare. Samtidigt 

finns också här olika synsätt. 

Colnerud och Granström diskuterar om lärares professionalitet.
25

 Nu utvecklas fyra olika 

kännetecken som utgör professionaliteten: „Systematisk teori… Auktoritet… Yrkesmässig 

autonomi… Egenkontrollerad yrkesetik…”
26

 Det innehåller att läraren behöver utbildning och 

kunskaper i de ämnen han/hon ska undervisa: ämneskunskaper. Colnerud och Granström 

menar att läraryrket inte kan betraktas som ett professionellt yrke, det fattas en gemensam 

kunskapsbas, ett påstående, som Tenorth motsäger i sin avhandling om 

professionalismen.
27

Tenorth framhåller att om man diskuterar lärares professionalism så 

måste också de paradexemplen av jurister och läkare revideras, eftersom de kallas för 

juris”prudens” och medicinisk ”konst”.
28

 

  Carlgren och Marton framhåller att under dem senaste åren gjordes lärarna ”i den 

utbildningspolitiska retoriken till professionella och skolans frågor delades upp i sådana som 

var politiska och sådana som var professionella.”
29

 Vad beträffar beskrivning av 

professionaliteten menar de att ”lärarnas professionella objekt är lärande, dvs. utvecklingen av 

olika förmågor och förhållningssätt hos eleverna.”
30

 Lärarnas professionalitet består av deras 

ämneskunskaper och förmågan att lära ut dem under de förhållanden som råder i skolan.  

  I sin franska undersökning av professionalism kommer Chauvelier fram till en liknande 

slutsats att det finns tre principiella element för konstruktionen av professionaliteten: att 

kunna agera, att vilja agera och en kognitiv process
31

. Kunna agera kan här tolkas som att äga 

kunskaper, vilja agera betyder att översätta kunskaper i att lära ut och kognitiv process 

                                                           
24

 Ibid s. 7 
25

Colnerud  och Granström, s. 15 
26

Ibid. S. 15f 
27

Tenorth, s. 586-587  
28

 Ibid s. 10 
29

Carlgren och Marton, s. 108 
30

Ibid. S. 26 
31

Cfr. Chauvelier,N., La construction de la professionalité des enseignants-formateurs de la CCIP: 

entrereprésentation et réalité. Université de ParisI, 2008, s. 3 
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betyder erkännandet av lärsituationen när läraren lär ut i kommunikation med studenter och 

elever.  

  I Tyskland har det blivit en diskussion om lärares professionalism de senaste åren. Tenorth 

skriver om ”pädagogische Professionen – Beschreibungeneines Problemfalls”.
32

Senast sen 

före detta Bundeskanzler Schröders uttalanden anses lärare som ”lata pungar”.
33

 Men Tenorth 

hänvisar också till Adorno, som påpekade att kritik av lärares déformation professionelle är 

ensidig och man får inte glömma att lärare bidragit till ”Entbarbarisierung der Menschheit”.
34

 

Tenorth menar att uppgiften av den professionella läraren är alfabetisering, förmedling av 

baskompetenser, förberedning till anspraksfullt lärande och kognitiv kontakt med världens 

problem och skolbildning.
35

 

  I Belgien betraktar Kelchtermans professionalismen som en teknisk och instrumentell fråga 

om rätt insättning av resurser (metod, didaktisk material, läromgivning) för att nå målen. I en 

analys av det nyaste dekret i Flandern för utbildningen av lärare t.ex. kunde konkluderas att de 

traditionella professionella värdena (ansvar, autonomi och expertis) inte längre fungerar.  

Being attentive and responsive to the needs of the school system appears to become the 

new professional virtue. The professional teacher is the one who makes sure that what 

s/he offers provides an appropriate answer to the needs of the society, the school and 

the pupils. Not autonomy, but rather flexibility has become the normative ideal. If one 

takes a “responsive” position as a teacher, being able and willing to change if the needs 

from the context demand it, becomes a virtue.
36

 

Hargreaves menar att det finns fyra perioder av professionalism; den pre-professionella, där 

“one learned to be a teacher through practical apprenticeship”
37

; den autonoma 

professionalismen, ”an era of curriculum innovation, of designer projects, and of appeal to 

individual teacher initiative as the levers for educational change”
38

; tiden av kollegial 

professionalism, där professionalismen är kollegial och kollektiv och “build strong 

professional culture of collaboration…”
39

 ; och slutligen den post-professionella scenario, där 

”corporate and commercial power is extensively globalized… policies are market 

                                                           
32

 Tenorth s. 581  
33

 Ibid. 
34

 Debarbarisering av människan,  cfr. Tenroth ibid. 
35

 Cfr.ibid. 
36

 Kelchtermans, G., De leraar als (on)eigentijdse professional, Reflecties over de “moderne 

professionaliteit” van leerkrachten.Notitie in opdracht van de Nederlandse onderwijsraad. Centrum voor 

Onderwijsbeleid, vernieuwing en lerarenopleiding – KULeuven, Oktober 2012, s.6 
37

 Hargreaves, A., Four Ages of Professionalism and Professional Learning. I: Teacher and Teaching, Vol. 6, No. 

2, 2000, s. 156 
38

 Ibid s. 158 
39

 Ibid s. 165 
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oriented…electronic and digital revolution in communication …globalized availability… 

schooling is becoming assailed by disputes and uncertainties”.
40

 

Hargreaves konstaterar vidare att det finns möjlighet för problemlösning i kollegial planering 

och rådplägning: 

… there are increasing efforts to build strong professional cultures of collaboration to develop 

common purpose, to cope with uncertainty and complexity, to respond effectively to rapid 

change and reform, to create a climate which values risk-taking and continuous improvement 

to develop stronger senses for teacher efficacy, and to create ongoing professional learning 

cultures for teachers that replace patterns of self-development…
41

 

Mot bakgrunden av teorierna verkar det finnas nya strömningar i professionalismen, redan antydd av 

Hargreaves.  Så visar Kelchtermans i Belgien att också där befinner sig professionalismen i utveckling. 

Traditionella värden ersätts med produktivitet och anpassning till samhällets krav. Hargreaves i sin 

tur pratar om den ”postmoderna” professionalismen med ord som ”corporate and commercial 

powers”, ”globalization” och ”assaults on professionalism” och ”market principles”.
42

 

 Effekterna av marknadsprinciper kan man också hitta i Sverige. Löfgren konstaterar att 

”Sverige befann sig i en lågkonjunktur under stora delar av 1990-talet och missnöjet med 

skolan och andra samhällsinstitutioner grodde på många håll… Statens budget sanerades och 

skolornas ekonomi försämrades…”
43

 Således kan det finnas förutsättningar för dagens 

problematiska situation som har sin grund i ekonomiska orsaker. 

Hargreaves menar dessutom, att det finns en möjlighet att motsätta sig utvecklingen. Att: 

successfully defending themselves… will require not only that teachers retain and return to 

parts of the modernistic project of professionalization, but also that they extend and enrich the 

idea and practice of collegial professionalism in ways which will genuinely improve the 

quality of teaching, rather than merely delivering and easing the implementation of 

government policies.
44

 

Sociala grupper kan använda makt ”för att maximera sina belöningar och privilegier genom 

att begränsa tillgången till dem, det vill säga genom utestängning av andra…” menar också 

Lind.
45

 

  Så småningom kommer det fram en mer varierad syn på professionalism. Det rör sig om 

ämneskunskaper, pedagogik, didaktik. Det förutsätter också en viss auktoritet enligt Colnerud 

och Granström. Men egen kontrollerad yrkesetik saknas här, menar en del.
46

  En viktig del av 

                                                           
40

 Ibid s. 267f 
41

 Ibid s. 166 
42

 Ibid s. 168 
43

 Löfgren s. 26 
44

 Ibid s.171  
45

 Lind, S., Lärares professionaliseringssträvanden vid skolutveckling. Luleå 2000,  s. 3 
46

Se Colnerud och Granström s. 16 
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professionalismen ses i utbildningen. Lärarstudenter utbildas i läroplaner, didaktik, 

pedagogik, kort sagt: lärarkunskaper till kompetenta yrkespersoner.
47

 

  Samtidigt finns det röster som pekar mot nya tendenser. Inte bara de nya strömningar av 

kommersialisering och globalisering utgör en förändring i lärarens värld utom även deras 

status och erkännande av staten är ifrågasatt när lönen inte längre garanterar statusen. 

Hargreaves skriver här om ”overworked and underpaidteachers” i Kanada och Stor 

Britannien
48

. Också Lortie visar på de motsättningar som finns i lärarnas position idag:  

Teaching is honored and disdained, praised as “dedicated service” and lampooned as “easy 

work”. It is permeated with the rhetoric of professionalism, yet features incomes below those 

earned by workers with considerably less education.
49

 

Således skiljer sig bilden av den professionalismen som visas i en del av teorin från den nya 

realiteten beskriven av Hargreaves, Lortie och Kelchtermans.  

4. Arbetsmetod  
Här beskrivs vilken metod användes för att undersöka lärares synsätt och hur intervjun 

genomförts. 

4.1 Metod 
Jag valde kvalitativ forskningsintervjun som metod för att få svar på mina frågor om lärarnas 

syn på professionalismen: ”Den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld...”
50

 Alltså ägnar sig 

den här metoden bäst för att få en noggrannare beskrivning av synsättet hos de individuella 

lärarna.  

4.1.1 Kvalitativ analys 

  ”Utmaningen i kvalitativ analys är att skapa mening ur en massiv mängd data. Det handlar 

om att skilja mellan det betydelsefylla och det triviala och att identifiera betydelsefylla 

mönster.”
51

 Det är naturligtvis så att den som intervjuar och den som gör analysen måste välja 

vilka data som är relevanta. På frågan om det kan bli en objektiv analys är det egentligen 

omöjligt att svara ja. Man kan inte skilja sig från sina tankar, men man kan försöka samla ihop 

så mycket av argumenter för och emot som möjligt för att hitta en relativt objektiv väg.
52

 

                                                           
47

cfr. Carlgren och Marton s. 92-116, kapitlet om lärares yrkes kunskaper och utbildning. 
48

 Hargreaves s. 151 
49

Lortie,D. C., Schoolteacher. A Sociological Study. Chicago 2002, s. 10 
50

Kvale, S., Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur 1997, s. 36 
51

Fejes, A., och Thornberg, R., Handbok i kvalitativ analys. Stockholm (Liber) 2009, s.12  
52

Cfr. Ibid. s.32 
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Kvale jämför intervjuaren med en malmletare ”som bringar den värdefulla metallen i dagen” 

eller med en resenär ”på väg mot en berättelse som ska förtäljas vid hemkomsten.”
53

 Som 

malmletarehämtas ”objektiva fakta och väsentliga meningar … fram genom olika 

analystekniker och får sin slutliga form”. Han tar ”kunskapen för given”. Resenären får fram 

berättelser genom samtal. Resenären som sina intervjuade kan förändras. Kvale nämner här 

det tyska uttrycket ”Bildungsreise”, en resa som bildar människan och således förändra den. 

Kvale relaterar den till postmodern och konstruktiv kunskapssyn.”
54

 

  Jag tyckte att det kunde vara intressant med en internationell bakgrund för att jämföra synen 

på professionalism från olika positioner. Även om jag hade en viss erfarenhet av undervisning 

i olika skolsystemen så tycker jag att jag befann mig på en resa genom olika syn på 

professionalism, skolor, kompetenser och uppfattningar i samhället, staten och media. Jag 

tycker att speciellt Fejes och Thornberg har lyckats uttrycka detta på ett träffande sått när de 

menar: ”Forskning ger möjlighet till en upptäcksfärd … I början av färden vet man inte var 

man ska hamna, men i slutet av färden kan man känna viss tillfredsställelse över att ha lärt sig 

något…”
55

 

  Kvale skiljer mellan sex olika möjliga steg i analysen: ”beskrivning, upptäckt och tolkning 

av intervjun”, tolkning av utskrivningen, ny intervju och handlandet (där intervjun kan verka 

terapeutisk). Tolkning av utskrivningen behandlar han mer explicit. Han hävdar att resultatet 

av analysen tar mindre utrymme medan tolkningen av intervjun behöver ofta mer text. Han 

delar upp resultater i meningskoncentrering: meningar ”formuleras mer koncist”; i 

meningskategorisering: ”intervjun kodas i kategorier”; i narrativ strukturering: berätta 

historier och utveckla strukturer; i meningstolkningen: med mer eller mindre spekulativa 

tolkningar av texten; och slutligen skapa meningar genom ad hoc-metoder: metoder för att 

”skapa mening i materialet”. ”Resultatet av … meningsskapande kan presenteras i ord, siffror, 

figurer och flödesscheman eller i kombination av dem.”
56

 

  För den här datainsamlingen finns det en utgångspunkt i egna erfarenheter och synsätt. Men 

om man betraktar denna undersökning av data så kan man känna sig såväl som ”malmletare”, 

som försöker hitta sina egna teorier i svaren, som resenär, som får nya intryck genom svaren. I 

den här studien känner jag mig mer som en resenär än som en malmletare. Även om jag i 

                                                           
53

Kvale s. 11f 
54

 Ibid s. 12 
55

Fejes och Thornberg s. 34 
56

Kvale kapitel 11 
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första steget hade tänkt hitta en motsvarighet till mina idéer så erfar jag studiens resultat mer 

som en överraskande resa genom landskapen av olika synsätt. 

4.1.2 Transkription 

Transkriberingen av muntliga intervjun är inte så enkelt, menar Kvale, den bär med sig ”en 

rad metodiska och teoretiska problem.”
57

 När en muntlig kommunikation blir skriftlig, är 

utskriften avhängig av personen som transkriberar. Reliabiliteten är avhängig av såväl 

intervjuaren som transkriberaren. Många faktorer spelar här en roll, som sociolingvistiska och 

psykologiska faktorer. Intervjuaren kan påverka genom nyansering i sina frågeställningar. 

Transkriberingen kan lämna ut vissa detaljer som t.ex. tystnad eller små interjektioner. 

”Utskrifter är avkontextualiserade samtal” och ”att göra en utskrift innebär att översätta från 

ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, till ett skriftspråk med en annan uppsättning 

regler.”
58

 

  De inspelade intervjuerna blev ordagrant utskrivna, men jag valde att inte ta med 

interjektioner, eftersom de i det här fallet inte bidragit till innehållet i uttalandena. De 

intervjuade lärarna avböjde att ha med deras små ”hm” och ”så” med i utskriften. De tyckte 

allmänt att innehållet i deras yttranden gavs större vikt om inte interjektioner var med.  

4.2. Genomförandet 
  I denna uppsats utreds hur lärare själva ser på professionalism, om det finns olikheter i 

synsätt eller var likheterna finns i de tre länderna. För detta ändamål har jag frågat kollegor i 

Sverige, Tyskland och Belgien. Intervjun gjordes i Sverige i personligt samtal med två 

kollegor. Av uppenbara skäl blev kollegor i Tyskland och Belgien intervjuade via telefon. 

Också där intervjuade jag två lärare i varje land.  

  En förklarande text och frågorna skickades i förväg via epost till kollegor i Belgien och 

Tyskland. Kollegor i Sverige blev kontaktade personligen. Lärarna kunde på så visförbereda 

sig på intervjun och förstå innehållet och syftet med undersökningen.  

  Intervjun i Sverige genomfördes i personligt samtal. Samtalen spelades in på ljudband för 

senare utvärdering och utskrift. Lärarna i Tyskland och Belgien intervjuades via telefon. Jag 

gjorde anmärkningar och en minnesrapport. Transkripten återlämnades till varje involverad 

lärare för kommentar eller korrigering.  På det sättet kunde eventuella fel eller felaktig 

förstådda meningar, uttryck, svar, eller transkript elimineras och lärarna kunde ge sitt 

samtycke för att använda den i den här studien.  

                                                           
57

 Ibid. s. 149 
58

Kvale. S. 152 
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  Telefonintervjun hade sina speciella egenskaper eftersom jag inte kunde se mina 

intervjupartners eller spela in intervjun. Således var jag beroende på mina minnesanteckningar 

och deras skriftliga kommentar. Vid oklarhet fanns det möjligheter att förklara via mail. 

Lärare 6TY var mycket bra förberedd och hade själv börjat forska. Som en följd av detta 

kunde han utvidga och komplettera flera frågor delvis på telefon och delvis i sin skriftliga 

kommentar. I honom hittade jag en viktig källa till information om tyska lärares synsätt.   

  Jag har sorterad insamlat datamaterialet efter de olika kategorierna i forskningsfrågor och 

intervjufrågor (se bilaga). Om svaren överensstämde har jag valt det tydligaste bidraget som 

fått representera samtliga svar. Om en fråga fick ett mycket kortfattat och ett mer detaljerat 

svar så valdes den vältaligare variant eller varianten med mer information. Om informationen 

i svaren var för detaljerade så valde jag antingen den kortare versionen eller lämnade ut det 

som var irrelevant för den här frågan. Således menar jag att yttranden presenteras på ett 

balanserat sätt.   

4.3.Metoddiskussion.  Reliabilitet och validitet 

För att samla in data till mitt tema valde jag den kvalitativa metoden med intervjufrågor. I den 

kvalitativa metoden ser jag en möjlighet att förtydliga om oklarheter uppstår och att få fram 

mer detaljerade data genom att ställa klargörande frågor. Jag bortser från min egen ståndpunkt 

och behandlar bara lärarnas egen uppfattning. Således är det möjligt att skapa empiriskt 

material för undersökningen.  

  Jag är medveten om att urvalet av frågor kan påverka svarssättet och därmed ha inflytande 

på resultatet. Även översättningen kan bidra till en tolkning av svaren. På så sätt kan såväl 

frågorna som översättningen ha inflytande på reliabiliteten av undersökningen. Enligt Fejes 

och Thornberg är data ”beroende av forskaren och dennes bearbetning av data”
59

 och är på så 

vissubjektiva. I den kvalitativa analysen är det viktigt, menar Fejes och Thornberg, att 

”använda hela sitt intellekt” för att representera de data man har och ”vad data visar utifrån 

syftet med studie”.
60

De insamlade data har lett till en mångfacetterad information om 

professionalism. Reliabiliteten av studien blir stöds av resultaten i litteraturen. 

  Larsson menar att ”ett centralt kriterium när man bedömer kvaliteten hos kvalitativa studier 

är vad jag vill kalla studiens heuristiska kvalitet.” Med heuristisk menar han ”i vilken 

utsträckning läsaren genom framställningen kan se någon aspekt av verkligheten på ett nytt 

                                                           
59Fejes och Thornberg s. 13 
60

Ibid  s. 32 
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sätt.”
61

Kvale talar här om kontextensrelevans.
62

 Mot denna teoretiska bakgrund är den här 

studien aktuell med sin undersökning av lärares professionalism med hänvisning till den 

nyligen uppkomna diskussionen om PISA studien
63

 och kan bidra till förklaringar. 

4.4. Lärarna 
Jag intervjuade lärare från tre länder för att se om det finns skillnader i syn på 

lärarprofessionen i de tre länderna. Bortsett från Sverige valde jag Tyskland och Belgien 

därför att jag har undervisat i de länderna och har kontakt medkollegor där. Dessutom tycker 

jag det är intressant att se inom vilka områden det finns likheter eller skillnader.  Val av lärare 

var avhängig av mina möjligheter. I Tyskland och Belgien har jag hållit kontakt med lärare 

jag jobbat med. I Sverige valde jag kollegor jag hade närmare kontakt med. Lärarna har olika 

bakgrund och kommer från olika åldersgrupper och regioner. Jag har valt att benämna dem 

med landskod därför att det blir tydligare från vilket land svaren ges. 

  I alla tre länder valde jag lärare av båda kön. Lärarna i Sverige har olika bakgrund.De är 

lärare i en mindre stad. Lärare 1 (1SV) är 64 år, har 40 år erfarenhet bakom sig. Hon 

undervisar i grundskolans lågstadiet och har utbildning till särskollärare. Lärare 2 (2SV) är 40 

år, har 16 år erfarenhet och undervisar i grundskolans högstadiet. Han undervisar i SO.  

  Lärarna i Belgien har också olika bakgrund. Lärare 3 (3BE) är 33 år gammal och har 8 år 

yrkeserfarenhet. Hon undervisar i franska och nederländska (modersmål) på en skola som 

motsvarar den svenska grundskolans högstadiet. Hon kommer från en universitetsstad i 

Flandern. Lärare 4 (4BE) är 60 år och har 36 år erfarenhet. Hans ämnen är latin, franska och 

historia. Han undervisar i en skola som motsvarar gymnasieskolan i en småstad i Flandern vid 

den franska gränsen.  

  Lärarna i Tyskland har liknande ämneskompetenser. Lärare 5 (5TY) är 60 år och har 36 års 

yrkeserfarenhet. Hon undervisar i tyska (modersmål) och bild i en skola som motsvarar 

svenska grundskolans senare år. Skolan ligger i en storstad med en stor antal invandrare. 

Lärare 6 (6TY) är 65 år med 41 år erfarenhet. Hans ämnen är tyska (även det som modersmål) 

och musik. Han undervisar på en skola som motsvarar dem svenska grundskolans senare år 

och gymnasieskolan. Skolan ligger i medelstor stad i envinbergsrik område, i närheten av en 

universitetsstad. 

                                                           
61 Larsson,S., Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I: Starrin, B., och Svensson, P.-G.(red.), Kvalitativ metod 
och vetenskapsteori. Lund, 1994, s. 180 
62Kvale s. 149-152 
63 5 dec. 2013 offentliggjordes resultatet av PISA i nyheterna på SVT 1. 
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4.5. Etik 

I samband med denna forskning följer jag forskningsetiska principer som kräver 

informanternas samtycke och konfidentialitet. Informanternas privata uppgifter får bli 

anonyma. Deras ålder, kön och år av tjänst nämnas här därför att eventuella olikheter i åsikter 

kan förekommer på grund av just ålder, tjänst och kön. Lärarna är informerade om 

forskningens syfte, frivillighet att medverka och konfidentialiteten.   

5. Resultat: Undersökning av lärarnas synsätt 
Jag har valt att strukturera resultatkapitlet utifrån forskningsfrågor och intervjufrågor.  

5.1. Professionalism och läraryrket 
Vi ska se hur de professionella uppfattar sin egen professionalism idag i olika skolsystem. 

Till att börja med undersökte jag lärares hållning i relation till professionalismen. 

  Samtliga lärare svarar utan att tveka att de betraktar sig som professionella.  Svaren var 

entydiga, spontana och mycket övertygande. Läraren 6TY hänvisade till att en diskussion om 

professionalism i Tyskland egentligen är en ovanlig sak eftersom den diskussionen inte finns i 

Tyskland. Han menar att det snarare handlar om en fråga om kompetens och kvalitet. Han 

menar att det finns ingen vetenskaplig undersökning i Tyskland som använder begreppet 

professionalismfinns inte i samband med undersökningar av lärarkvalitet. Med andra ord 

påpekar han: ”Jag har aldrig läst en text där adjektivet ”professionell” har spelat en roll som är 

värd att undersöka.” (6TY) 

  Grunden för deras professionalism visar skillnader och likheter i svaren mellan de svenska 

lärarna och de andra. Svenska läraren 1SV pratar om ”genomtänkandet” av lektioner och om 

”förhållningssätt till barn och kollegor” och om planeringen av undervisningen. „Jag tänker 

igenom det jag ska göra... Jag tycker att jag har professionellt förhållningssätt till barn och 

kollegor och vuxna.” 

 Läraren 2SV menar samma sak men med andra ord och pratar om förberedning, reflektion 

och utvärdering: 

Anledningen till att jag är professionell är att jag förbereder mig inför varje lektion. Jag 

reflekterar igenom, jag förberedar mig, jag genomför, jag utvärderar och jag reflekterar. Jag 

går inte bara in och gör någon ting bara för någon ting ska göras, utan jag har alltid ett mål och 

ett syfte med det jag gör.  

  Båda lärarna visar också på problem som kan uppstå under lektioner. De menar att det är 

professionellt att man förstå situationen och även om något går fel, så är det just då man vet 
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att man är professionell. Som lärare 1SV uttrycker det ganska ironiskt: ”Så egentligen är jag 

professionell när jag inte är professionell, eftersom jag vet att jag inte är det då.” 

  I Belgien ser det ut som att professionaliteten är betraktad i relation till eleverna. Båda 

lärarna går ut ifrån förhållandet mellan lärare och elever. Professionaliteten består i att lyssna 

på elever, deras problem, förklara för dem, behandla dem på ett respektfullt sätt. Lärare 4BE: 

„Jag försöker att fungera på ett vetenskapligt sätt under mina aktiviteter och ge mycket tydliga 

förklaringar till mina elever (17 och 18 år).“ Lärare 3BE: ”En lärare behandlar sina elever och 

deras föräldrar på ett respektfullt sätt. Han/hon lyssnar på det eleverna har att säga, lyssnar på 

deras problem, följer med dem på sin väg till att bli vuxna och ser till att lektionerna är 

uppbyggd på ett bra sätt genom att använda alla moderna medier.“ Lärare 4BE betonar även 

att vetenskapligt agerande är synonymt med professionalism.    

  Läraren 5TY i Tyskland betraktar sin professionalism som härleds från utbildningen:  

Jag har universitetsstudier i bild och tyska och flera års vidareutbildning i ”tyska som andra 

språk” och efter det utarbetandet av undervisningsmaterialen för studiefrämjandet (tyska som 

andra språk). 

Läraren 6TY nämner här fyra anledningar till professionalism: examen; bedömning genom 

experter; erkännande av eget arbete av elever, föräldrar, kollegor; intresse för skola i 

allmänheten, ämnesmässig vidareutbildning och utredning av metoder för att lära ut och lära 

in. 

  Sammanfattningsvis kan man säga att tyska och delvis belgiska lärare härleder sin 

professionalism i första hand till utbildningen med examen, legitimation och ett yrkesmässigt 

intresse i utövandet av undervisningen. Svenska lärare härleder sin professionalism först och 

främst från hanteringen av undervisningen, relationen med elever, föräldrar och kollegor.  

  För att förklara ett begrepp behöver man också belysa motsatsen. Genom att förklara och 

avgränsa mot andra begrepp och synonymer eller liknande begrepp blir det tydligare vad ordet 

eller begreppet innehåller. Därför är det viktigt att fråga kollegor efter exempel på 

oprofessionellt beteende.  Här fanns det exempel med irriterade reaktioner, att handla i affekt.  

Det är ju oprofessionellt att agera i affekt... Man kan ju bli ganska irriterad ibland på vissa 

elever, men man får aldrig visa det, det är oprofessionellt. Man måste hitta andra metoder att 

behärska sig på något vis, men inte handla affektiv. Man får inte blir överdrivet ilska eller 

överdrivet vänligt heller. (1SV) 

Eller som lärare 2SV uttrycker det: 

I början av min karriär så kunde det vara så att ibland blev man arg i skolan. Ilska kan vara 

bra, men ibland var det här ju lite oprofessionellt, man kunde inte tygla sina känslor… man 
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ska visa känslor, man ska markera, men man måste hela tiden ha koll, det är också 

professionellt att kunna hantera olika saker. Men känslorna sticker i vägen när… Jag brukar 

säga de gånger jag ska få utbrott, att jag blir arg, då ska jag planera det så att det ger effekt. 

Samma tanke hittas i svaret av lärare 3BE när hon säger att det är oprofessionell att göra 

respektlösa kommentarer eller behandla elever utan respekt eller med ironi. Det kan tolkas 

som ett känslomässigt agerande från lärares sida och därmed betraktas i samma anda som de 

synsätt av svenska kollegorna: oprofessionellt.  

  Dessutom tycker 1SV att det är oprofessionellt att umgås privat med elever.  

Man får absolut inte vara privat med elever. Det finns en gräns hur man umgås med elever 

privat, det är helt oprofessionellt. Det ska alltid finnas en viss distans. Det finns en gräns som 

man aldrig får överskrida med elever både när det gäller att umgås och i affektiva lägen.  

Oprofessionell blir tolkat av läraren 4BE utifrån inkompetens: ”Somliga inte lyckas lära ut 

kunskaper… de håller på med lek… men vi förbereder eleverna till universitetet.” 

  Läraren 6TY analyserar begreppet oprofessionell och menar att varje gång man agerar 

felaktig som lärare är det oprofessionell i sig. Men att handla oprofessionellgör inte en lärare 

till en oprofessionell pedagog. Han menar att oprofessionell är ett varaktigt felbeteende som 

tillåter tanken att den personen har valt fel profession. Han visar exempel på en lärare i idrott 

och matematik som hade problem med att visa sin kompetens och blev betraktat med 

ogillande av sina elever. Det ledde till hälsoproblem hos läraren och fick till följd att hans 

lektioner blev inställda, ofta över långa perioder. 

  Varför är det här ett exempel på oprofessionalism? Läraren såg själv att han var inkompetent 

i sitt yrke, han var inte accepterad av sina elever. Dessutom, så argumenterar 6TY, har varken 

skolans ledning eller institutionen (motsvarande skolverket) hittat en lösning på problemet. 

Han menar att även elever och kollegor inte har förhållit sig korrekt. På det sättet, menar 6TY, 

att det inte är en utan flera faktorer som utgör ”oprofessionell” beteende hos lärare. 

  Lärare (6TY) berättar om ett exempel på en professionell och en oprofessionell situation. 

Han berättar att han hade dålig kontakt med en kvinnlig kollega. Efter att ha fått hänvisning 

av kollegor och skolledning ändrade han sitt beteende så att kollegan inte någon sinn kunde 

beklaga sig över hans agerande. Detta var professionellt handlingssätt.  Oprofessionell 

handlande tycker han är t.ex. alkoholkonsum på studentexamens fest, avsaknad av 

organisation, överskattning av sig själv. Överskattning tyckte han var den gången där han 

följde som ensam lärare med en grupp av 30 elever på en utflykt. Han hade vägrat att ta med 

en kollega för att ha mer koll på eleverna, han tyckte sig tillräckligt professionell att klara av 

situationen. Men en elev skadade sig under utflykten och bara med hjälp av andra elever och 



 

17 
 

ambulans tog han sig igenom utan större skada. Ett sådant agerande betraktar han som 

oprofessionellt.    

  Sammanfattningsvis kan det konstateras att oprofessionell i lärares mening är affektiv 

beteende, inkompetens i kunskapsförmedling, inkompetens i kontakt med elever, kollegor, 

föräldrar. Utöver det kan en oprofessionell situation försvåras genom inkompetent agerande 

av olika partners i situationen exempelvis elever, kollegor eller skolans förvaltning, samt 

tillsynsinstanser. Men en enda oprofessionell situation betyder inte nödvändigtvis att läraren 

är oprofessionell i sig. För detta behövs en systematisk och långvarig oprofessionell hållning.  

5.2. Erfarenhet och läraryrket 
På frågan vilken roll erfarenhet spelar i läraryrket är svaren i alla tillfällen positiv. Erfarenhet 

spelar en stor roll enligt alla lärare, svenska, tyska eller belgiska. Det är språk om 

”livserfarenhet” (1SV). ”Jag tror att erfarenhet är viktig, det är det i alla yrken. Det finns 

väldig få yrken där erfarenhet spelar inte någon roll.” (1SV). Lärare 2SV menar att väldigt 

mycket beror på erfarenheter.  ”Idag har jag bättre kontroll, jag kan styra över på ett bättre 

sätt. Jag anser att jag går i nån typ av skola också.” 

  I samma anda svarar också de belgiska kollegorna, när de säger att man lär sig av erfarenhet. 

Erfarenhet är viktig därför att varje elev är unik. Genom erfarenhet av olika beteenden och 

situationer får man en bild av hur man kan förhålla sig i liknande situationer (3BE och 4BE). 

Lärare 4BE menar dock att det viktigaste är en bra grundutbildning. 

  Tyska läraren 5TY menar att erfarenhet spelar en avgörande roll och borde diskuteras med 

kollegor. Erfarenhet, menar lärare 6TY, är en livslång process. Därför, menar han, är frågan 

egentligen om läraren har möjligheten att lära sig, om han har viljan att tillfoga något nytt till 

sina kunskaper, stänga av gamla felaktiga beteenden och differentierasina reflektioner. En 

lärare är ju inte professionell därför att han/hon har undervisat i 40 år men därför att han/hon 

har förstått att skollivet är en process som gör det nödvändigt att hela tiden förstå, följa 

förändringar som successivt leder till utveckling och förbättring av undervisningen. Också 

förbättring eller försämring kan betraktas som erfarenhet.  

  Som exempel för erfarenhet visar 6TY följande situation: 

Äldre lärare har oftast upplevtväxling i politisk ledning har påverkat skolan, särskilt när det 

gäller en samtidig förändring av ideologin i skolledningen. Den nya chefen tillhör ett annat 

parti en förra chefen. Också i bemästrandet av sådana situationer visar sig lärares 

professionalism: han fastställer att det finns en minimal konsensus av edukativa värden över 

ideologiska synpunkter, bättre skulle vara en maximal konsensus.  
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Sammanfattningsvis ser man att i de tre länder betraktas erfarenhet som ett mycket viktigt 

instrument för att utvecklas och höja sin professionalism. 

5.3. Läraren och staten, administration 

5.3.1. Läraren och staten 

  Svenska läraren 1SV anser att ”skolan är en samhällsbärande institution”.  Det betyder för 

henne att staten också har tillsynsplikt över skolor och lärare. Viktigaste uppgift är då ”fostran 

i demokratisk anda”. Och här tycker hon, att staten ska lägga sig i. Men vad beträffar lärares 

egentliga uppdrag, undervisningen, tycker hon att det inte är konstruktivt när staten lägger sig 

i för mycket. För mycket anser hon till exempel vara ”planer som ska skrivas”, d.v.s. 

omdömen och åtgärdsprogram. Hon menar att  

det enda som händer där är att det slet ner personalen, en del slutade och gick i väggen. Det 

blev ju ingen bra. Jag begrep vad det skulle innebära, de hade säkert inte tänkt att det skulle 

skrivas hundratals omdöme.  

Och slutligen: ”De ska inte lägga sig i sånt de inte begriper. Däremot får de gärna ha en 

övergripande syn på skolan och se till att den är i demokratisk anda.”   

  ”De sätter ramen för min roll som lärare”, menar svenska lärare 2SV, ” innehållet får jag 

utforma. Det har betydelse för att man ska känna sig professionell och känna att man har 

stöd.” Det är ganska precis vad läraren anser som statens roll. Men också han har kritik mot 

statens ingripande på skolans fungerande och därmed på lärares professionalism. Han menar 

att staten ”är politiskt styrd” och därmed tar statens ingripande en ideologisk roll.  

Läraryrket har varit i fokusen under de senaste åren. Man vill höja statusen, man brottas med 

det här, man ska höja professionalismen hos lärarna genom att man utser förste lärare. Det 

höjer ju inte det allmänna att lärarna agerar professionellt utan det måste komma från lärarna 

själv.   

Klar och tydligt en fordran att låta lärarna bestämma mer själv därför att de vet bäst, de 

känner sig professionella.  

  I Belgien, Flandern, hävdar lärare 3BE att skolorna bestämmer autonom. Staten betalar lönen 

för lärare, men det är rektorerna som väljer lärare. Staten avgör vem som har/får lärarexamen 

(”bekwaamheidsdiploma”) och bestämmer läroplanen. Men det kan finnas en skillnad mellan 

statsskolan och privatskolan (katolska skolor) (3BE).  En kommission kontrollerar 

privatskolor att skolorna håller sig till undervisningsplaner. Undervisningen bestämmer 

lärarna och skolor själv(4BE). Det betyder att staten inte har den genomgående, ingripande 

inflytande som i Sverige. Lärarna kan känna sig professionella och är inte ifrågasatt av staten 

eller dess instanser.  
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Läroplanskommissionen bestämmer innehållet av läroplanen… Skolorna ska hålla sig till de 

planerna. Det är förutsättningen för att de privata skolorna får sina subsidier. Åtminstone är 

det teorin. I praktiken är det mest läraren själv som bestämmer innehållet av sin undervisning. 

Staten spelar på så sätt en teoretisk roll… Skolorna inspekteras då och då, men inte lärarna 

individuellt. (4BE)  

  I Tyskland spelar staten en större roll i utbildningen.  Staten säkrar universitetsutbildning 

och vidareutbildning, kurser för rektorer och andra ledande personer, konstaterar både lärare 

5TY och 6TY. Lärare 6TY kritiserar systemet och menar att det görs för lite på den sektorn. 

Han tänker att det är resultat av saknande ”civilkurage”, bekvämlighet, politisk-ideologiska 

och finansiella orsaker. Men ifrågasättandet av professionalismen från statens sida är det inte.  

  Sammanfattningsvis kan man fastställa att staten i Belgien och Tyskland har mer förtroende 

för sina lärares professionalism än vad den svenska staten har enligt lärarna. I Belgien och 

Tyskland är det utbildningen som staten kontrollerar genom examen å ena sidan och 

läroplanen i skolan å den andra. Dessutom är det mest lärarna själva som har en relativ 

autonomi angående undervisning. Kollegorna i Sverige känner sig bundna av för mycket 

ingripande av staten i det egna professionella självbilden. Bortsett från examen och läroplanen 

kräver staten (skolverket) mer och mer administrativt arbete i form av t.ex. omdömen, 

åtgärdsprogram och på så sätt tar de bort en del av lärares professionella självförtroende enligt 

svenska lärarna.  

5.3.2. Läraren och erkännande i form av lön 

När man betraktar läkare och deras erkännande i samhället så kan man säga att de betraktas 

som professionella. Lönen är en spegel av det erkännande, av deras professionalitet, det höjer 

deras sociala status. Ser man på lärare som också har en lång universitetsutbildning, så ser 

erkännande av lärares professionalism i samhället lite olikt ut.  

  I Belgien och Tyskland är lärare i allmänt nöjda med sina löner - ”det är perfekt” (6TY) - 

som ligger på genomsnitt för akademiska verksamheter. ”Bra lön speglar erkännande av 

staten och samhället”, menar 3BE. 4BE klagar på att även inkompetenta lärare få samma lön 

(erkännande) som de kompetenta kollegorna.  I Tyskland konstaterar lärare 6TY att det finns 

en tendens till lika lön.  ”Just nu är tillståndet idealiskt. I vilken utsträckning lönen för 

”professionalism” ska differentieras efter presterandet är kontroversiell.”
64

 

  I Sverige däremot känner lärare sig ”undervärderade” (2SV) eller (situationen) ”försämrats” 

(1SV). Som 1SV uttrycker det: 

                                                           
64Cfr. Amann, M., Angerer, R., Felbermacher, G., Muglach, S., Das Lehrerbild in der Öffentlichkeit im Vergleich 
Finnland, Schweiz und Österreich – Ursachen und Massnahmen zur Verbesserung. Diplomarbeit, Studienjahr 
2002/03, statistiken s. 45   



 

20 
 

Som exempel, när jag var barn då var det väldigt fint att vara lärare. De tjänat också ganska 

skapligt bra i förhållandet till andra människor. Men sen har det blivit sämre och sämre… 

bildning var något exklusivt och fint… I och med det försvann så försvann statusen lite grann 

för läraryrket, i och med blev allmän gods.  

Så det känns inte så mycket erkännande av staten? 

Nej. 

Lärare 2SV menar samma sak när han säger:  

Lönen spelar ju alltid en roll, alltså hur man värderar. Det kan man tycka, att det är lite lågt 

värderat när det handlar om ett lönepåslag som ligger på ett par hundralappar som man 

fördelar… Lite undervärderat… Och där är det väl därför att så få är intresserade av att utbilda 

sig till lärare. Då blir det få professionella, man får in människor som kanske inte valt det i 

första hand. Det känner jag att det är en fara för vår professionalism. Människor måste söka 

sig på grund av att de känner att det här är nånting jag vill. 

Tydligare kan man nästan inte säga det. De svenska lärarna känner sig undervärderade av 

staten och underavlönade. Och faran är att personer som egentligen inte vill bli lärare söker 

sig till jobbet och sätter professionalism i fara om de betraktar aktiviteten som en ren 

brödvinst, menar lärare 2SV.  

Den faran ser inte lärarna i Tyskland och Belgien. De är nöjda med statens erkännande och 

med sin lön.
65

 

5.4. Läraren och samhället 
Nu när vi har sett hur lärare ser att staten erkänner lärares professionalism är det intressant att 

se om också samhället tänker annorlunda i lärarnas syn. Alla svar oavsedd land var spontana 

”ja” på frågan om man som lärare är betraktat som professionell av föräldrar, chefer, elever. 

Det speglar sig även i statistiken av special Eurobarometer.
66

 Det spontana positiva svaret 

måste förklaras. Föräldrar och kollegor allmänt anser lärare som professionell. Då och då har 

en chef (rektor) olika synsätt: ” Jag har haft chefer som har stärkt min professionalism, att jag 

känt mig som professionell lärare. Jag har också haft chefer som har gjort att jag känt mig 

mindre professionell nästan inte alls, att man inte värderade mig” (2SV).  Samma kan han 

berätta om kollegor, där man känner sig värderad eller icke.  

  Föräldrar ifrågasätter lärare bara när det gäller omdömen som inte är enligt deras önskemål. 

Det kan anses som ett försvar för deras barns lyckande. ”Framförallt handlar det om 

bedömningen man har gjort, när man har bedömt med prov, betyg, omdömen. Då kan man bli 

                                                           
65

Cfr. Prof. Dolton, P., and Dr. Marcenario-Gutierrez, M.: The Global Teacher Status Index. Varkey Gems 

Foundation.October 3, 2013. S. 12-14   
66

Special Eurobarometer 369, QA10.3, Statistik s.198, se bilaga 6 



 

21 
 

ifrågasatt. Föräldrarna är ju känslomässig knutna till sitt barn, tycker att varför får mitt barn 

inte högre betyg?” (2SV)   

  I Belgien ser vi samma bild med erkännande av lärares professionalism av föräldrar och 

även elever och före detta elever (4BE).  

  Det stämmer också bra överens med synsättet i Tyskland. ”Min professionalism blev aldrig 

ifrågasatt varken av föräldrar, skolledning, elever eller kollegor.”(6TY) Att få kritik är en 

annan sak. 

    Det finns några situationer där läraren själv betraktar sig som oprofessionell och kanske blir 

kritiserad av föräldrar. Men ingen lärare tvivlar på att han/hon bir betraktat som professionell 

av kollegor, elever, chefer och föräldrar.  

5.5. Läraren och media 
Som redan påpekas i inledningen så går inte en vecka där lärarna och skolan inte står i fokus 

och ifrågasättas i Sverige. Frågan är om samma sak händer i alla tre länder jag undersöker och 

hur känner lärarna sig med den negativa kritiken på sin professionalitet?  

  I Belgien anser läraren 3BE att media relaterar neutralt om lärare och deras professionalism. 

Bara inkompetenta lärare hamnar i blickfält av media och kritiseras (4BE). Annars finns det 

en rad tv-komedier där man förlöjligar lärare. Det har inget med lärares professionalitet att 

göra och tjänar bara som underhållning. Det finns två tv-serier på flamsk tv som beskriver 

skollivet av en känd fotbollsspelare ”De school van Lukaku” (Lukakus skola) och ”De 

leraarskamer” (Lärarrummet), som i dokumentär form speglar livet i skolan. Lärarna ses inte 

som ifrågasatta, de är respekterade och positivt presenterade (3BE).  

  I Tyskland anses pressen i sin helhet vara positiv i sin helhet (5TY)
67

. 6TY anser att 

pressenskritik av lärare beror på att pressen och tv anpassar sig efter det som de tror att 

läsarna vill ha. De antar att publiken föredrar kritik av lärare. Orsaken till dessa reportage är 

ofta att hitta i författarens bakgrund. Som exempel nämner 6TY en artikel i tidningen: ”Tyska 

lärare med dåligt betyg”, ”Tyska pedagoger under genomsnitt”.
68

 De behandlar en 

undersökning av OECD (Global Teacher Status 2013)
69

. Även en PISA koordinator
70

 som 

annars är mycket kritisk mot tyska skolor, tycker att resultatet är lite underligt. 6TY menar att 

                                                           
67

 5TY ger två exempel, Die Zeit och FrankgurterAllgemeine, två ytterst renommerade tidningar 
68

 Mainzer Rhein-Zeitung 04.10.2013  
69

 The Global Teacher Status Index, October 3, 2013. i: http://www.edudemic.com/global-teacher-status-index/, 

se bilagor 4, 5  
70

 Schleicher, A., (enligt 6TY) 

http://www.edudemic.com/global-teacher-status-index/
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det handlar om att skriva headlines och har intet med lärares professionalism att göra. 

Liknande lärarkritiska artiklar hittar man gärna i tabloider. Medan i mer seriösa artiklar kan 

man hitta kritiska kommentarer som har med frånvaron av en enhetlig studentexamen i hela 

Tyskland (nu är det Ländernas ansvar) eller ”Sitzenbleiben” (göra om en årskurs) att göra. 

Men i en undersökning i samhället i 2008 svarade två tredjedelar av läsare att lärare gör bra 

eller mycket bra arbete. Det är en generell kritisk rapportering i tyska tidningar utan att 

ifrågasätta principiellt lärares professionalism (6TY). 

  I Sverige svarat lärare helt annorlunda. Spontana svar: ”Det är ju ganska negativt”(1SV) och: 

”Det är lågt värderat” (2SV). 1SV tillägger exempel:   

De säger ju att när barn är feta så är det skolan som har för lite idrott. De pratar aldrig om att 

föräldrar ska göra någonting.  Och det tycker jag är märkligt för att skolan kan ju inte påverka 

särskilt mycket. Om någon går hem och sätter sig framför tv, äter pizza och dricker läsk, det 

de gör i skolan det hjälper icke så mycket. Det tycker jag inte kommer fram i den debatten. 

Det är lika med trafiken, jag menar föräldrar har också sitt ansvar. De försvinner lite grann. 

Skolan som institution som ska ta hand om det så att säga.  

Det ger intrycket att lärarna och skolan får skulden för allt som inte går som det ska. ”Att man 

ifrågasätter skolan, att man inte litar, har tilltro till lärare utan att man lyfter fram det negativa, 

det oprofessionella” (2SV) det ser ut som utgör det största problemet i anseendet av 

professionalismen.  

   När man jämför svenska lärares synsätt med synsätt från Belgien och Tyskland måsta man 

fråga sig hur det är möjligt. Tyska och belgiska lärare är nöjda med rapportering i media, även 

om det händer att de får kritik, men i allmänheten är kritiken objektiv och acceptabel. Det 

förekommer polemiker. I Sverige däremot kan en lärare inte räkna med objektiv kritik, det ser 

ut som ha ganska negativ rapportering. På länge sikt måste det inverka destruktivt på lärarnas 

egen bild av professionalism, att läraryrket inte blirett attraktivt yrke (cfr.2SV).   

5.6. Läraren och kunskapsförmedling, mentorskap, coaching 
Här behövs först en förklaring av olikheter i de olika systemen. Vi behöver inte diskutera 

kunskapsförmedling som är ju lärarens kärnuppdrag. Mentorskap däremot är ett särskilt 

uppdrag i den utsträckning som den finns just nu. I Tyskland har ”coaching” etablerat sig. 

”Coachen” har kontakt med föräldrar, varnar elever när resultaten blir sämre, är 

förtrogenhetsperson till sina elever. Föräldrarna tar hand om extra undervisning, privat 

undervisning, träning, beteendeproblem mm (5TY, 6TY). I Belgien finns det ett system av 

varning till elever och föräldrar när skolresultaten blir sämre eller beteendet är avvikande 

(3BE, 4BE).  Lärare kan i de båda länder också anses som personer som har elevernas 

förtroende. Mentorskap i den utsträckning som det i Sverige med skrivandet av 
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åtgärdsprogram, omdömen, av mentorstider, frekventa systematiska föräldramöten, 

utvecklingssamtal mm. finns inte varken i Belgien elleriTyskland. Däremot har man en öppen 

skoldag, där alla föräldrar kan komma och besöka skolan, träffa lärare och diskutera 

eventuella problemen. 

  Lärare 1SV betonar att mentorsuppdrag ”inte fanns i Sverige för ett antal år sen”.  

Det är klart att det är ett uppdrag som du har fått ovanifrån… Mentorsarbete och skriva en 

massa utvecklingsplaner och så tycker jag att det har egentligen ingen ting med 

professionalism att göra. Det är pappershantering som inte har någon större värd isig. Men 

goda relationer med föräldrar och samtal,där de var överens om att nu satt det här och det här, 

utan att det behöver stå ien massa papper. Själva det här administrativa det är inte så 

professionellt, har så mycket med professionalism att göra.” 

Samma kritiska syn har också läraren 2SV när han säger: 

Den här biten med mentorsarbete har ökat, den var ju inte lika stor. Den har tagit över mer och 

mer att du ska ha koll på eleverna …Men den har också tagit sig orimliga proportioner. Om 

man jämför med planeringstid och det här så kan jag säga lugnt att det här med att skriva 

omdöme, genomföra utvecklingssamtal, och dem bitarna, tar mycket, mycket mer tid. Så nu 

räknar jag med för åk 9 två klasser skriva omdöme. Om jag räknar ihop alla de timmar som jag 

har på ett professionellt sätt, då tänker jag: tänk om jag hade kunna lägga det på planeringstid. 

Men det kan jag inte, jag måste hela tiden fördela det här. 

Däremot tycks föräldrakontakt i princip såsom kontakt med elever i sig vara självklart, 

”samtal med alla föräldrar i en klass… berätta hur det gick” (1SV). Kunskapsförmedling 

tycker båda svenska lärarna vara kärnuppdrag, men ”mentorarbete ska vara mera 

begränsat”(2SV).  ”Det handlar om ett professionellt förhållningssätt att här i skolan under 

dagtid att sköta de timmar, de avtal vi har. Vissa uppgifter ska skötas inom ramen för den 

arbetsförlagda tiden.”(2SV)  

  I Belgien består ”mentorsarbete” eller ”coaching” i att ha en bra kontakt med elever och 

föräldrar, åtfölja elevernas beteende och prestationer (3BE). Kärnuppdrag är också här 

naturligtvis kunskapsförmedling. Lärare 4BE menar att coaching tar för mycket plats i lärares 

uppdrag, han betraktar sig som akademiker och som sådan vill han ”inte hålla på med 

uppdragen som egentligen är föräldrarnas eller ”studiemeesters”
71

 ansvar” (4BE). ”Det händer 

att föräldrar förlägger sina åtaganden på klassläraren. När man håller på för mycket med 

elever och mindre med sitt ämne då har man kanske mer succé hos elever men visar i min 

uppfattning inte mycket professionalism.”(4BE) 

                                                           
71

 ”studiemeester” är en särskilt flamsk inriktning i skolan. Uppdragen är att övervakar hemläxor, extra läxor, 

studiehjälp och beteendet.  
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  I Tyskland där det inte heller finns mentorsarbete i den utsträckning som i Sverige, är det 

klasslärarens uppdrag att organisera föräldrakontakt och att vara en förtrogenhetsperson för 

elever. Som i Belgien finns det inte utvärderingsrapporter, skrivande av åtgärdsprogram och 

omdömen mm. Fast man vill sig få extra betalt för arbetetutöver uppdraget. (5TY)  

  Läraren 6TY har svarat med en lång analys av just det problemet. Han berättar om en 

internatskola ”Odenwaldschule” där rektorn begick sexuella övergrepp på elever. Rektorn var 

samtidig en reformpedagog och nära vän till Tysklands mest berömda pedagog Hartmut von 

Hentig. 6TY menar: 

Läraren är den mest komplexa yrkesbild jag känner, därför att utom professionalism i ämnen 

måste man ha kvaliteter som är inte så lätt att definiera: t.ex. förmågan att dra till sig 

tillgivenhet utan att missbruka den (som i Odenwaldschule), t.ex. att vara förebild utan att 

överskatta sina egna kompetenser, t.ex. att vara en populär lärare utan att köpa tillgivenhet 

genom korruption (bra betyg), t.ex. att instrumentalisera de goda relationerna med föräldrar, 

t.ex. utnyttja ämnesöverlägsenhet för att lösa personliga problem med elever och lösa problem 

från denne maktposition… Dock senast med det här dilemmat (förtrogenhetsperson versus 

ämneskompetens) når den professionella läraren sina gränser.  

  I allmänt kan man säga att alla lärare betraktar sin ämneskompetens som kärnuppdraget i 

skolan och som kärnan av sin professionalism. Ett visst ”mentorsarbete”, ”coaching” som 

kontakt med föräldrar och elever ingår också. Men lärarna tycker inte att de utökade 

uppdragen är en del av deras professionalism. I Tyskland vill lärarna få extra tid med extra 

betalning för sådant arbete. I Belgien är uppdragen inte så tydligen och bara rudimentär 

existent. I Sverige fogar lärare sig i de nya uppdragen men kritiserar mentorsarbete i den 

omfattningen som inte nödvändigtvistär professionellt.  

 

 

5.7. Sammanfattning: Likheter och skillnader i lärarnas synsätt 
Bilden som nu kan tecknas av intervjuerna visar flera likheter i synsätt och många olikheter. I 

analysen av lärares intervjuer har det visat sig att lärare oavsedd sin nationalitet tycker sig 

vara utan tvekan professionella. De betraktar sin professionalism som bestående av 

kärnuppdrag i ämnesundervisning, av kontakt mellan lärare och elever, föräldrar, kollegor; 

dessutom av utbildningen, examen/legitimation och av intresse i utövandet av undervisningen. 

En oprofessionell situation eller ett oprofessionellt agerande behöver inte nödvändigtvis peka 

på en oprofessionell lärare, fel förekommer i alla aktiviteter. Alla intervjuade ansåg att 

erfarenhet spelar en stor roll.  
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  Likheter i synsätt hittar man också i respekt av samhället för lärarnas professionalism. Alla 

lärare känner sig uppskattade av samhället, dvs. elever, föräldrar, kollegor.  

  Staten spelar en annan roll i Sverige än i Belgien och Tyskland. Det kommer fram ur 

lärarnas svar. I Sverige tar staten en större roll med mer inflytande över undervisningen och 

styrande av skolan. I Belgien och Tyskland har den mer en ramfunktion. I alla tre länderna 

kontrollerar staten utbildningen. Den största skillnaden hittas i genomförandet av sociala 

aktiviteter: mentorskap och coaching. Medan svenska lärare menar att staten/skolverket 

fordrar för mycket administrativa uppgifter som inte har med deras professionalism att göra, 

menar tyska och belgiska lärare att staten spelar en stor roll i utbildningen av lärare, men i 

övrigt mera en ramfunktion och lägger sig inte i administrativa detaljer.  

  Mer skillnader kommer fram i meningar om lön som erkännande av lärarnas professionalism 

och arbete. Här känner sig lärarna från Belgien och Tyskland bra värderade, medan kollegor i 

Sverige tycker att de är undervärderade.   

   Skillnader igen hittas i synsätt om lärarnas bild i media, där tyska och belgiska lärare känner 

sig accepterade – även om polemik och rättmätig kritik förekommer.Svenska lärare känner sig 

ofta ifrågasatta. Kollegor i Sverige känner sin professionalism orättfärdigt dåligt uppskattade 

av media. 

  Till sist i frågan om mentorskap eller ”coaching” är alla eniga om att det behövs bra 

kontakter mellan lärare och elever, föräldrar/vårdnadshavare. Men i Sverige tycks 

mentorsarbete ta en stor del av arbete med skrivandet av omdömen och åtgärdsprogram. Det 

tycks behöva begränsas eftersom den inte tycks vara en del av professionalismen i den 

utsträckningen. I Belgien och Tyskland är den delen av lärares profession ganska begränsad 

till arbete i skolan, varning till föräldrar om det finns problem. Skrivning av omdömen och 

åtgärdsprogram mm. finns inte. Kärnuppdrag i ämnesundervisning tar viktigaste positionen. 

6. Diskussion 
Nu har vi sett hur lärare beskriver sig själva som professionella. Frågan återstår hur det 

överensstämmer med synsätt i litteraturen.  

  Gemensamt för alla lärarnas synsätt är att de känner sig professionella. Lärarna beskriver 

professionalismen som: utbildning med examen/legitimation; ämneskunskaper; kunskaper i 

pedagogik och didaktik; erfarenhet i yrkesutövning. Goda relationer till och kommunikation 
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med elever och föräldrar ingår också i professionellt handlingssätt. Erkännande av föräldrar 

och elever är säker.
72

 

  Men medan tyska och belgiska lärare är nöjda med sina administrativa uppdrag och med 

erkännandet av staten och lönen
73

 och bilden i media, tycker svenska lärarna att de saknar 

förtroende hos staten och i media, och att lönen visar att de är undervärderade. De 

observationerna stämmer överens med litteraturen. Hargreaves skriver om ”commercial 

powers” och om ”assaults  on professionalism”, medan Kelchtermans menar att de 

traditionella värdena ansvar, autonomi och expertis inte längre fungerar. Lortie konstaterar att 

undervisning får beröm och samtidig förakt.
74

Ett allmänt intryck uppstår här av osäkerhet och 

motsatser. Det ser ut som en övergångsperiod på väg att söka sig fram till en egen ny identitet. 

Men det är framförallt i Sverige lärarna inte längre har den höga statusen de engång haft.
75

 

  Nu kommer vi till den känsliga punkten vad beträffar svenska lärarnas mening om eget 

anseende och erkännande av staten och media som är så dåligt. Men för lärarens 

självförtroende är det viktigt att ha stöd utifrån. Kanske finns det grunden till en pågående 

ifrågasättning av skolan och lärarna i missnöjet under 1900-talet som Löfgren beskriver.
76

 

Men i så fall är det statens ekonomi som är grundorsaken och således är det ett paradoxalt 

tankesätt. Om skolornas ekonomi är dåligt på grund av statens ekonomiska situation kan 

staten inte kritisera en dålig situation som har sitt ursprung just i ekonomin. Med dålig 

ekonomi och dåliga löner finns det mindre anledning för kompetenta personer att vända sig 

just till skolan som arbetsplats.
77

 

  Det ser ut som vi hamnat i perioden mellan den kollegiala professionalismen och den 

postmoderna perioden.
78

 I den sista, kollegiala perioden, fanns det behov av mer rådplägning 

och kollegial planering, och andra gemensamma uppgifter med kollegor. Denna situation kan 

allmänt ses hos lärare i alla tre länder. Alla sex lärare berättar om sina rådplägningar eller 

diskussioner med kollegor, om konferenser och grupparbete.  

    Kanske är allt relaterat till pågående förändringar inom politiken, samhället, ekonomin. I en 

värld som är på en väg mot stora förändringar i sina globala ekonomiska förutsättningar och 

den teknologiska utvecklingen i en digital era behövs det kanske andra medel för lärarnas 

                                                           
72

 Se också statistiken av Special Eurobarometer 369, QA10.3, Statistik s.198 
73

Cfr. Amann,Angerer, Felbermacher,Muglach,statistiken s. 45, se bilaga 7 
74

Cfr. diskussion av Hargreaves, Kelchtermans och Lortie i kap. 4. 
75

Cfr. Eriksson 
76 Löfgren s. 26 
77

 Se lärare 2SV (s. 20) 
78Cfr. Hargreaves 
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problem: politiken är orienterad efter marknadsprinciper, nya teknologier finns allt snabbare 

på marknaden. Digitaliseringen av kommunikationen blir alltmer vanligare och gör 

globaliseringen inom räckhåll.
79

 Då krävs det nya handlingssätt och ny tänkande för att 

bemöta nya situationer inte bara från lärarnas sida, men även från staten, skolverket, 

undervisningsministerier, som även Hargreaves påpekar. 

  Allt genomträngs av ekonomiska tankar och övervägande. Med marknadens makt och dess 

inflytande kommer skolor också under press att undergå en kommersialisering och blir 

således en utbildningsmarknad. Dessutom får vi inte glömma digitaliseringen av samhället 

som den sista utvecklingen på kommunikativa området. Utvecklingar som visar att 

professionalismen befinner sig i en större förändring. 

   En väg till mer inflytande från lärarnas sida på hanteringen av nya situationer och 

förhållanden i egen professionalismen är organisering i yrkesgrupper. Lind påpekar till 

makten, som sociala grupper kan utöva.
80

 Det är redan så i Tyskland och Belgien där starka 

yrkesorganisationer stödjer lärare och ser till att reglerna följs och lärarprofessionen är 

respekterad genom kontroll över utbildningen, kompetens och undervisningskvalitet. Lärare 

kan känna sig trygga med så mycket stöd i ryggen. Statusen är etablerat och säkrat. 

  Man kan instämma med Svenssons sluttanke att ”det ligger då nära till hands att … 

professionalismen som ett sätt att kontrollera viss yrkesverksamhet och därigenom skapa 

legitimitet åter har utmanas starkt av den fria marknadens logik och av det rationella 

ledarskapets logik…”
81

 Jag ser ett mönster här med marknadens regler som styr. Emellertid 

fordrar den före detta brittiske skolministern Peer Andrew Adonis: “To recruit the brightest 

and best, teaching needs to be a high status occupation, and we need to understand better what 

contributes to the social standing of teachers…”
82

Med tanke på hur det rekryteras t.ex. 

ingenjörer, ekonomer, finansexperter kan man förstå den fordringen och se att det har många 

poäng för lärares professionella status. 

7. Summary and conclusion 
Här I slutet har jag valt att sammanfatta studien på engelska så att mina informanter också kan 

förstå vad undersökningen innehåller.  
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Cfr. Hargreaves s. 167 
80Cfr. Lind s. 3 
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 Svensson s. 315 
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 Jeff Dunns förord i: Global Teacher Status Index on October 3, 2013. http://www.edudemic.com/global-

teacher-status-index/ 
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We have seen that teachers from Sweden, Belgium and Germany have a common view of 

their professionalism. All see themselves as knowledgeable in their subject of teaching, all 

agree to having a university education with subsequent examination which gives legitimacy 

for teaching. They also agree that experience is necessary for coping with situations socially 

and educationally, and that having a good relationship with students, parents and colleagues is 

vital.  

  Where views differ is over the social component of the profession. Whilst German and 

Belgian teachers are happy with their respective salaries and the state’s recognition of their 

profession, Swedish teachers are struggling with feeling undervalued, and receiving lower 

salaries.  

  According to the interviewees they all agree that they are considered professional and regard 

themselves as having a strong status in social life.  However, there seems to be little 

discussion over the appreciation by students and parents or colleagues.  

  Meanwhile the media, press and TV are less sympathetic to the teaching profession. In 

Germany and Belgium polemics and jokes about teachers are readily made, yet the more 

serious articles take a critical but positive attitude towards teaching. Not so in Sweden where 

not a week goes by without a negative report about schools, teaching or teachers’ 

professionalism.  The situation is observed and discussed at length in literature, with various 

theories attempting explanations. One reason which emerges frequently is that the economic 

situation of states have their influence on the schools’ finances and thus on teacher salaries 

and status. This economic situation is a global one and can be found in various parts of the 

world supporting what Hargreaves writes about Canada and Great Britain as well as what we 

see in Sweden. 

  To strengthen their position teachers would need strong unions that defend teacher 

professionalism and protect their status and privileges, giving them more power and a say in 

influencing their own affairs.  

  Globalisation also plays its part. Communication methods have changed rapidly and 

digitization has become a common feature in teaching. School life and teaching methods are 

adapting to this change, and teachers are having to learn new skills to catch up. Constant 

learning being one of the basics of the teaching profession (compare teacher 6TY’s opinion 

earlier).  
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   Yet the greatest challenge is the recognition of teachers’ professionalism. By prioritizing 

messages that enhance the perceived professionalism of teaching as a career, the state can 

secure highly competent and professional new teachers for the education sector for 

generations to come. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Presentationsbrev 

Jag arbetar just nu med mitt examensarbete med temat professionalism och läraryrket. Syftet 

med det är att få klarhet över hur lärarnas bild ser ut i samhället och hur det förhållar sig till 

professionalism. Det gäller frågan om lärarnas relation till sina uppdrag. Det gäller att se i 

vilken mån uppdrag är klart eller oklart, beträffande kunskapsförmedling eller uppdrag som 

mentorskap. Vidare frågor gäller relation till föräldrar och politik, d.v.s. vi ska se hur 

samhället ser på lärarnas professionalitet och vad statens inflytande på lärarnas 

professionalism innehållar. 

Det ska utredas i en jämförande studie mellan lärare i tre länder, Sverige, Tyskland och 

Belgien.  

Jag vill gärna träffa dig och intervjua dig om din syn på professionalism. Jag arbetar just nu 

med att ställa samman frågor som angår temat med min handledare Håkan Löfgren på 

Linköpings universitet. Du får frågorna på förväg så du kan förbereda dig eventuellt. Jag vill 

gärna spela in intervjun för att senare transkribera texten. Du kommer sedan att få texten för 

att läsa igenom och kommentera den. 

Jag hoppas att uppsatsen om professionalism med hjälp av forskning, litteratur och intervjun 

av kollegor bringar mer klarhet i den aktuella situationen om lärarens professionalitet.   

Uppsatsen kommer så småningom att presenteras i form av en uppsats vid Linköpings 

universitet och läggs ut på databasen Diva när den är klar. 

Mellösa, oktober 2013 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Forskningsfrågor 

 

Intervjufrågor 

 

 professionalism i läraryrket  

Tycker du att du som lärare är professionell? 

 

 

Varför? 

 Vad/vilka egenskaper utgör i din synsätt lärarens 

professionalitet? 

 

 

 

 

 

Kan du berätta om ett exempel då du eller en 

kollega agerat professionell eller just icke 

professionell? 

 

 Vilken roll spelar erfarenhet i professionalism? 

 

Professionalism och staten Vilken roll spelar efter din mening 

byråkratin/staten i lärarens professionalism? 

 

 Hur ser du erkännande av din professionalism i 

form av lön? 

 

 Blir du betraktad som professionell av t.ex. 

föräldrar, chefer, kollegor? 

 

Professionalism i sociologisk kontext 

 

Kan du ge ett exempel? 

 

 Hur ser i din uppfattning media (tv, radio, 

tidningar) på professionalism? 

 

 Kan du ge ett exempel? 

 

 Hur förhåller sig uppdrag som 

kunskapsförmedling och mentorsarbete/coaching 

till lärarens professionalism? 
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Bilaga 3 

Intervju frågor 

1. Tycker du att du som lärare är professionell? 

 

2. Varför? 

 

3. Vilka egenskaper utgör i din synsätt lärarens professionalitet? 

 

4. Kan du berätta om ett exempel då du eller en kollega agerat professionell eller just icke 

professionell? 

 

5. Vilken roll spelar erfarenhet i professionalism? 

 

6. Vilken roll spelar byråkratin eller staten i lärarens professionalism? 

 

7. Hur ser du erkännande av din professionalism i form av lön? 

 

8. Blir du betraktat som professionell av t.ex. föräldrar, chefer, kollegor, elever? 

 

9. Ett exempel? 

 

10. Hur ser media (tv, radio, tidningar) på lärare på din professionalism? 

 

11. Exempel för uppfattning i media? 

 

12. Hur förhåller sig uppdrag som kunskapsförmedling och mentorsarbete till lärarens 

professionalism? Är mentorsarbete en del avprofessionalism eller är det en uppdrag av 

staten? 
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