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Förord 
Vi vill inleda vårt arbete med att tacka den lärare vi haft förmånen att få djupintervjua. 
Hon har tagit sig tid till att delge oss sin livsberättelse. Hon har gett oss så många kloka 
insikter, som bara någon med en lika lång erfarenhet kan vittna om, vilka vi kommer att 
ta med oss på vår egen resa som snart tar vid. Vi har också haft möjlighet att genom 
observationer få följa hennes undervisning. Det känns som att vi haft förmånen att ta del 
av en navigeringskurs. Nu har vi fått uppslag på hur en skuta kan styras. Utan hennes 
fantastiska engagemang hade detta arbete inte kunnat komma till stånd. Det är hennes 
berättelse som gett oss stoffet till detta examensarbete. Ett stort tack! 

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare, Sirpa-Liisa Björkman, som utgjort ett 
otroligt stort stöd för oss vad gäller att genomföra detta arbete. Hon var den som 
inspirerade oss till att våga ta steget ut i, en för oss, helt okänd terräng, nämligen 
livshistoriemetoden. Därefter har hon följt oss hela vägen fram till det arbete ni nu ska 
få ta del av. Tack vare hennes sätt att vara, har vi alltid kommit till henne med glädje. 
Inga frågor har känts för banala eller krångliga för att ställa till henne. Vi har fått många 
skratt, goda uppslag och idéer som fört arbetet framåt. Hon har också fått oss att våga 
tro på oss själva och därmed våga oss ut i det, för oss, okända. Tack för att Du bemött 
oss som vuxna människor! 

Sist, men inte minst, vill vi tacka våra familjer för visat tålamod. Utan Er hade detta inte 
heller varit möjligt. 

 

Stockholm i maj 2007 

Marie Sandstedt och Monica Wallberg 



 

Att ”segla och navigera” med barnen 

En lärares livsberättelse 

Marie Sandstedt och Monica Wallberg  

Sammanfattning 
Vi har i detta arbete valt att djupintervjua en erfaren lärare och ta del av dennes 
livsberättelse. Den lärarforskning som bedrivits har i många fall fokuserat endast på 
lärarens praktiska arbete. För att förstå undervisningen till fullo, är det av vikt att också 
veta någonting om personen bakom arbetet, detta med tanke på att en persons 
erfarenheter sätter prägel på undervisningen. Vårt syfte med detta arbete har varit att 
genom livshistoriemetoden få förståelse för vilka avgörande händelser (så kallade 
critical incidents) som påverkat en lärare under dennes lärargärning. För att uppnå vårt 
syfte har vi använt oss av en kvalitativ ansats, där vi valt att observera och intervjua den 
berörda läraren. Våra observationer och intervjuer mynnade ut i en livsberättelse, vilken 
bland annat visade på att det finns många faktorer en lärare har att förhålla sig till. 
Ibland uppstår ett glapp mellan de som är ålagda att utföra ett uppdrag och 
beslutsfattare. Genom att ta del av och dra nytta av lärares erfarenheter skulle detta 
glapp kunna överbryggas.  
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1. Inledning 
Under vår tid på Lärarhögskolan då vi återkommit från våra verksamhetsförlagda perioder, 
har vi ofta diskuterat hur vi upplevt undervisningen och våra handledare. Vi har då insett 
hur olika lärare kan arbeta och vara. Olika handledare har bidragit till skilda infallsvinklar, 
som vi vill ta med oss ut i vårt stundande yrkesliv. Dessa olikheter har väckt funderingar 
hos oss, kring vad det kan bero på. Vi har förstått att det är mycket som formar en lärare 
och undrar när denna lärarsocialisation påbörjas. Läraryrket tycks vara, minst sagt, 
komplext. 
 
Under våra diskussioner har vi kommit fram till att just en handledare utmärkt sig speciellt 
mycket, genom sitt sätt att vara lärare på. Vi vet att läraren går i pension till sommaren, 
efter att ha varit verksam inom läraryrket i 40 år. Hon har därför hunnit samla på sig en 
gedigen yrkeserfarenhet. Vi har förstått att allting hon gör, är planlagt och målmedvetet. 
Ingenting tycks lämnat åt slumpen. Läraren kan på ett mycket bra sätt redogöra för vilka 
mål, skilda moment i undervisningen syftar till. 
  
Med hjälp av en av våra lärare på Lärarhögskolan, Sirpa-Liisa Björkman, har vi fått tips om 
att vi i vårt examensarbete kan skriva om just denna lärare. Genom att djupintervjua någon 
och ta del av dennes livsberättelse, kan man till sist få till stånd en livshistoria och på så vis 
stärka en lärares röst. Vår förhoppning är att genom livshistoriemetoden, få ta del av denna 
lärares erfarenheter och yrkesskicklighet, för att kunna få förståelse för vad som kan ligga 
bakom hennes professionalism. 
  
Läraren liknar undervisningssituationen vid att ”segla med barnen”. Vi anar att man kanske 
måste ha gått på grund bland många kobbar och skär, innan man kan behärska 
navigeringskonsten fullständigt. Det är vår förhoppning att vi skall få veta hemligheten 
bakom hur man bäst ”navigerar”, när man ska ut och ”segla” med barnen.  
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2. Bakgrund 

2.1 Lärarforskning 
Arfwedson (1994) har i sin bok Nyare forskning om lärare, valt att belysa olika riktningar 
inom lärarforskningen. Författaren menar att mycket av den forskning som bedrivs, inte 
görs för lärares skull (ibid. s. 14). Här nedan följer en kort presentation av två 
lärarforskningstraditioner, teacher effectivness-forskningen och den så kallade teacher 
thinking-forskningen.  

2.2 Teacher effectivness-forskning 
Denna forsknings intresseområde, har enligt Arfwedson (1994) bland annat handlat om att 
jämföra lärares beteende i undervisningen med elevers prestation. Förhoppningen har varit 
att finna lämpliga lärarbeteende som skulle kunna öka elevers prestation. I denna forskning 
observerades och registrerades lärarens undervisningsbeteende enligt ett 
observationsschema. Därefter testades om lärarens sätt att undervisa på, hade haft effekt på 
elevprestationen genom prov. Arfwedson pekar på att forskarna helt bortsåg från att en 
undervisningssituation kan innehålla flera faktorer som skulle kunna påverka utfallet (ibid. 
s. 18f). Arfwedson nämner vidare att det har genomförts personlighetstest i syfte att försöka 
finna de lärarbeteende som skulle kunna gagna elevprestationerna. Något samband mellan 
lärarens personlighet och elevprestation var dock svårt att finna (ibid. s. 19).  
 
Denna forsknings fokus har varit inriktad på att dra slutsatser av generellt slag vad gäller 
lärares effektivitet. Arfwedson nämner också att denna forskning hade tydliga inslag av 
behaviorism och om någonting skulle anses vara vetenskapligt, skulle det därmed utgå från 
det som gick att observera, som exempelvis handlingar och beteenden (ibid. s. 59).  
 
Utifrån effektivitetsforskningens resultat, fick lärare sedan ta del av anvisningar rörande 
vilken process som skulle ge det bästa elevresultatet.  Det visade sig dock att lärare hade 
svårt att följa de av forskarna anvisade sätten. I de fall som lärare faktiskt följde 
anvisningarna blev ändå utfallen varierande. Arfwedson pekar på att ”verkligheten visade sig 

mer komplicerad än forskningsresultaten” (ibid. s. 60).  

2.3 Teacher thinking-forskning 
Arfwedson (1994) menar att eftersom lärare hade svårt att följa de av forskarna anvisade 
sätten, vilka ju skulle leda till bästa elevresultaten, ledde detta till att pedagogiska forskare, 
under senare delen av 70-talet började se sig om efter andra sätt att förstå varför 
rekommendationerna inte föll ut som tänkt bland lärare. Forskningsrekommendationerna 
sågs fortfarande som korrekta, vilket ledde till att forskarna nu istället började intressera sig 
för om lärarnas svårighet att följa rekommendationer kunde förklaras utifrån ”feltänkande” 
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(ibid. s. 60). Ju fler resultat teacher thinking-forskningen samlade på sig, desto mer tydligt 
framträdde bilden av undervisningsprocessen som varierande, oförutsägbar och komplex. 
Dessa resultat ledde till en större förståelse för vad lärares arbete innebar. Arfwedson pekar 
på att teacher thinking-forskningen har bidragit med en viktig insikt, nämligen det faktum 
att klassrumsundervisning är en komplex, social process, som inkluderar regelbundna 
avbrott, överraskningar och avvikelser. Arfwedson betonar dock att denna insikt på intet 
sätt är av någon ”praktisk nytta för lärare” (ibid. s. 60).  
 
Goodson (1996) säger sig se brister i den skolforskning som bedrivs. Han konstaterar att 
enskilda lärares liv och verksamhet har behandlats som anonyma och oväsentliga. Han 
anser att man ofta bara fokuserat på reformer och att man gärna velat generalisera 
skolförhållanden, utan hänsyn till enskilda lärares och skolors variationer (ibid. s. 12). 
Författaren menar vidare att forskning som fokuserar på lärarutveckling, i allt för stor 
utsträckning intresserat sig för lärarens praktik. Goodson säger att man inte kan förstå eller 
förbättra en lärares undervisning genom att endast observera praktiken, utan menar att man 
också måste ha en förståelse för individen som bedriver undervisningen.  Forskningen bör 
därför inrikta sig på personen bakom undervisningen, snarare än på dennes praktik. 
Goodson menar att ”lärarnas röster” behöver stärkas (ibid. s. 25). Ett sätt att stärka lärarnas 
röster på, är att genom livshistoriemetoden låta en lärare berätta om sitt liv.   
 

2.4 Livshistoria som forskningsmetod 
Livshistoriemetoden kan tjäna till att ge relevant kunskap om en lärares liv för att på så sätt 
förstå dennes undervisning. Goodson (1996) menar att man måste veta någonting om 
personen bakom undervisningen för att kunna förstå undervisningen till fullo (ibid. s. 69f). 
Arfwedson (1994) pekar på att lärares syn på undervisning och elever, kan härledas från 
såväl erfarenheter från barndomen, som senare i livet (ibid. s. 45). Goodson (1996) menar 
att man genom att ta del av en lärares berättelse, sätter människan i fokus och på så sätt kan 
man därmed få större insikt i undervisningens komplexitet.  
 
Såväl forskare som intervjuperson bör vara medvetna om att livshistoriemetoden innebär 
”ett intensivt och känsligt samarbete” (Goodson, 1996, s. 14). Under samarbetet delger läraren 
uppgifter om sitt lärarliv. Forskaren har sedan till uppgift att komplettera berättelsen med 
andra källor, till exempel andra lärares berättelser, litteratur etcetera. Detta är vad Goodson 
kallar kontextualisering. Forskaren sätter med andra ord livsberättelsen i ett större 
sammanhang, genom kopplingen till andra källor och skapar därmed en livshistoria (ibid. s. 
14f).  
 
Goodson (1996) nämner att det under en lärares yrkesliv ibland inträffar avgörande 
händelser, så kallade critical incidents, som har betydelse för lärarens yrkesprogression. 
Dessa händelser kan förändra såväl uppfattning som syn på den egna undervisningen, som i 
sin tur kan leda till en förändrad praktik (ibid. s. 32). 
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3. Syfte och frågeställningar 
Vi har tagit del av en lärares livsberättelse. Syftet har varit att genom livshistoriemetoden, 
ge förståelse för vilka avgörande händelser (så kallade critical incidents) läraren mött under 
sin lärargärning och på vilket sätt dessa fört henne fram till den professionalism som idag 
besitts.  
 
Våra frågeställningar är: 

• Hur ser en specifik lärares minnen ut från den egna skolgången? 
• Hur kan den första tiden som lärare se ut? 
• På vilket sätt kan olika händelser påverka lärarens yrkesprogression? 
• Kan det finnas skillnader i att arbeta som lärare idag, mot hur det var förr? 
• Hur väl överensstämmer en specifik lärares undervisning med vad som 

framkommer vid intervjuer? 
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4. Tillvägagångssätt 

4.1 Den kvalitativa forskningsmetoden 
Vi har tagit del av en lärares livsberättelse. Syftet har varit att genom livshistoriemetoden, 
ge förståelse för vilka avgörande händelser (critical incidents) läraren mött under sin 
lärargärning och på vilket sätt dessa fört henne fram till den professionalism som idag 
besitts.  
 
Vi har med anledning av vårt valda syfte, använt oss av en kvalitativ ansats. Syftet med det 
kvalitativa angreppssättet är enligt Kvale (1997), att ta del av vad någon har att berätta och 
uttrycka och därefter försöka förstå och beskriva detta (ibid. s. 9). För att kunna ta del av 
lärarens livsberättelse, valde vi djupintervjun som forskningsmetod. Kvale (1997) pekar på 
att forskningsintervjun är ett professionellt samtal. Han definierar forskningsintervjun som  
”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna 
fenomenens mening” (ibid. s. 13). Detta kan kopplas till vad Hartman (2001) benämner som 
den hermeneutiska vetenskapsteoretiska traditionen. Författaren menar att denna tradition 
intresserar sig för hur ”människor tolkar sin situation och fyller den med mening” (ibid. s. 21). 
Eftersom fokus ligger på människors föreställningar, kan det förstås att data av detta slag 
inte låter sig mätas så enkelt (ibid. s. 20). 
 
Eftersom intervjusituationen syftar till att fånga in så många nyanser som möjligt, är det av 
vikt att frågorna som ställs är av öppen karaktär, vilket innebär att intervjuaren på förhand 
inte vet svaret och att intervjupersonen därför är fri att välja vad som skall berättas (Hägg 
& Kuoppa, 1997, s. 56). Crafoord (2005) pekar på att det inte endast är berättandet som är 
av vikt vid intervjusituationen, utan även tystnaden har betydelse (ibid. s. 158). Tystnad 
kan enligt Goodson och Numan (2003) vara ett uttryck för att intervjupersonen tycker att 
frågan inte är helt enkel att besvara, utan kräver eftertanke (ibid. s. 147). Kvale (1997) 
menar vidare att samtalet inte äger rum mellan ”likställda parter” (ibid. s. 13). Forskaren har 
kontrollen över situationen och de frågor som ställs, därför är det inte att jämställa med ett 
vardagligt samtal (ibid. s. 13). 
 
Crafoord (2005) är något kritisk till användandet av bandspelare, då han hävdar att det 
alltid innebär ett visst intrång. Myten om att bandspelaren glöms bort avfärdar han och talar 
om bandspelaren som en tredje åhörare. Därmed finns det alltid en viss risk för att denna 
påverkar samtalet (ibid. s. 14).  
 
Då vi inte har haft någon hypotes som skall prövas, som utgångspunkt för detta arbete, är 
metoden också induktiv (Hartman, 2001, s. 25). Data har samlats in utifrån 
intervjufrågeställningar. Svaren har givit oss ett material att analysera och tolka. För att 
kunna göra en tolkning av de data som samlats in genom intervjuerna, använder vi oss av 
vad Patel och Tebelius (1987) benämner förförståelsen. Författarna menar att förförståelsen 
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är en förutsättning för att över huvudtaget kunna göra en tolkning av ett material och att 
den består av såväl en persons livserfarenheter som kunskaper (ibid. s. 34). 
 

4.2 Urval av intervjuperson 
En av oss studenter har genom den verksamhetsförlagda utbildningen kommit i kontakt 
med en mycket erfaren och kompetent lärare. Denna pedagog går i pension sommaren 
2007. Allting hon gör, förefaller vara planlagt och målmedvetet. Läraren kan på ett mycket 
bra sätt redogöra för vilka mål skilda moment i undervisningen syftar till. Mycket av vad 
som förekommer i hennes undervisning, känns igen från teoretiska kurser på 
Lärarhögskolan. Den av oss som först kom i kontakt med hennes undervisning, började 
diskutera sina upplevelser av denna lärare med sin kurskamrat och Sirpa-Liisa Björkman, 
som då var vår gemensamma lärare. Sirpa-Liisa föreslog att en djupintervju av läraren 
skulle kunna utgöra uppslag för vårt stundande examensarbete. Hon berättade för oss om 
livshistoriemetoden, som vi tyckte lät intressant. Vi bestämde oss då för att detta var något 
vi gärna ville göra. Läraren tillfrågades därefter om hon kunde tänka sig att delta i en 
djupintervju och vi fick ett positivt svar av henne. 
 

4.3 Planering inför observation och intervju  
Vi beslutade oss för att vi både ville göra observationer av undervisningen samt 
djupintervjuer. Genom att kombinera intervjuerna med observationerna, fick vi till stånd en 
triangulering. Kullberg hänvisar till Jensen (1995) som beskriver triangulering som att se 
på en aspekt från flera håll . Triangulering används för att stärka resultatets tillförlitlighet 
(Kullberg, 2004, s. 83). I vårt fall har vi använt oss av intervjuer, observationer samt vår 
koppling till litteratur. Efter kontakt med läraren blev olika datum för detta bestämt, vilket 
resulterade i att två dagar avsattes för ändamålet. Vi bokade då en mp3-spelare i 
Mediaverkstan på Lärarhögskolan, för att kunna spela in intervjuerna.  
 
För att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna, ville vi på ett noggrant sätt formulera 
frågeställningar. Vi tog därför del av Goodson och Numans (2003) bok Livshistoria och 
professionsutveckling. Berättelser om lärares liv och arbete och fick där uppslag på 
frågeställningar som vi ansåg gagnade syftet (se bilaga). I denna bok fick vi också kunskap 
om vad livshistoriemetoden innebar och hur man metodiskt går tillväga.  
 
Vi ville inte att observationerna skulle påverka den pågående verksamheten i klassrummet 
och bestämde oss därför att försöka placera oss så diskret som möjligt vid de kommande 
observationerna. Observationerna syftade till att kunna jämföra intervjupersonens utsagor 
med vad vi faktiskt hade möjlighet att se i hennes praktiska utövande och i 
klassrumsmiljön.  
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4.4 Etiska aspekter 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har utarbetat forskningsetiska 
principer. Fyra huvudkrav nämns: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 
(www.dsv.su.se/~peterl/Forskningsetiska_principer.html 2007-04-26).  Innan intervjun 
påbörjades, informerades intervjupersonen om dessa forskningsetiska principer.  

Informationskravet 

Läraren har informerats om att deltagandet är helt frivilligt och att hon har möjlighet att 
avbryta sitt deltagande närhelst hon önskar. Hon har också informerats om syftet med vårt 
arbete. 

Samtyckeskravet 

Läraren har vid förfrågan gett sitt samtycke. Vi har efter samråd med henne kommit 
överens om vilka dagar intervjuerna och observationerna skall genomföras. Läraren blev 
informerad om att hon själv bestämmer tidsomfattningen för intervjuerna. 

Konfidentialitetskravet 

Läraren avidentifieras vad gäller namn, skola och kommun. Hon har dock gett sitt 
samtycke till att hennes kön uppges.  

Nyttjandekravet 

Bandupptagningen kommer att makuleras efter transkribering. Före den definitiva 
publiceringen av examensarbetet skall läraren ha gett sitt godkännande. 

4.5 Genomförande av observationer 
Observationerna genomfördes två dagar i följd. Vi placerade oss längst bak i klassrummet 
där vi tyckte oss påverka verksamheten minimalt. Vi kunde där ta del av såväl lärarens 
undervisning som elevaktiviteter. Med elevaktiviteter menar vi hur eleverna kan agera i 
olika klassrumssituationer. Vi observerade också hur klassrumsmiljön var disponerad 
eftersom den också utgör en del av lärarens sätt att organisera för undervisning.  

4.6 Genomförande av intervjuer 
Den första intervjun ägde rum efter skoldagens avslut. För att kunna samtala ostört begav 
vi oss till skolans bibliotek som var en lugn miljö. Vi placerade oss som i en triangel runt 
kortsidan av ett bord och placerade sedan mp3-spelaren på bordet framför oss alla tre. Vi 
inledde intervjun med att informera läraren om de forskningsetiska principerna. Sedan 
berättade vi också vad de kommande frågorna syftade till. Därefter påbörjades intervjun. Vi 
upptäckte ganska snart att vi inte behövde ställa så många av våra frågor, då läraren redan i 
sitt berättande besvarade flera av dem. Denna intervju pågick cirka en timme. 
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Följande dag genomfördes den andra intervjun, även denna efter skoldagens slut. Under 
denna intervju satt vi i skolans textilslöjdsal. Även här kunde vi sitta ostörda. Denna gång 
var vi placerade kring ett runt bord, där mp3-spelaren ställdes i mitten. Liksom vid den 
tidigare intervjun, behövde vi inte ställa alla frågor, då lärarens berättelse innehöll svar på 
många av våra funderingar. Intervjun pågick denna gång cirka 45 minuter. 
 
Den tredje intervjun hade till syfte att reda ut eventuella oklarheter vi stött på. Under 
bearbetningen av materialet insåg vi ganska snart att många frågor skulle dyka upp under 
arbetets gång. Därför valde vi att förlägga intervjun vid ett senare tillfälle än vad vi från 
början tänkt. Denna intervju utfördes i skolans bibliotek, där vi satte oss på samma sätt som 
vid det första intervjutillfället. Även denna gång valde vi att spela in intervjun på en mp3-
spelare. Intervjun tog en dryg timme.  

4.7 Bearbetning av data 
De första två inspelningarna överfördes från mp3-spelaren till en dator. Därefter raderade 
vi materialet i mp3-spelaren. Redan påföljande dag påbörjades transkriberingen av de data 
som samlats in under de två intervjudagarna. Transkriberingen tog totalt cirka 17 timmar i 
anspråk, fördelat över två dagar. Vid transkriberingen använde vi oss av två datorer. Detta 
gjorde vi för att en av oss skulle kunna skriva ned transkriberingen på den ena datorn, 
medan den andra av oss skötte pauseringen av mediaplayern i den andra datorn. För att 
avlyssna materialet så bra som möjligt, hade vi låtit koppla in datorn till ordentliga 
högtalare. Trots detta var det ibland mycket svårt att uppfatta exakt vad läraren sade.  
 
Efter att transkriberingen genomförts, skrevs denna ut i varsitt exemplar. Vid 
genomläsningen fick vi tankar kring vilka händelser som kan ha varit avgörande för hennes 
yrkesprogression. Utifrån dessa har vi sedan gjort en analys, vilken ligger till grund för de 
teoretiska kopplingar och reflektioner som följer. Vi har under rubriken Teoretisk koppling 
och reflektion knutit hennes berättelse till relevant litteratur. I och med detta har hennes 
livsberättelse övergått till att bli en livshistoria. 
 
Inspelningen av den sista avslutande intervjun, valde vi att endast avlyssna, på grund av 
tidsbegränsning. 

4.8 Återkoppling till intervjupersonen 
Den färdigtranskriberade texten fick läraren ta del av via mail. Detta för att hon i ett så 
tidigt skede som möjligt skulle ha möjlighet att komma med synpunkter. Vi betonade i 
mailet att hon hade möjlighet att stryka det som hon eventuellt inte ville ha med. Läraren 
läste transkriberingen, men hade inga invändningar mot materialet. Då valde vi att skriva 
om transkriberingen i narrativ, det vill säga berättande, form.  
 
Efter sista intervjutillfället kom vi överens med intervjupersonen att vi skulle maila vårt 
uppsatsmanus till henne, innan vi gjorde det till vår handledare. Detta för att hon återigen 
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skulle ha möjlighet att komma med synpunkter inför den slutliga publiceringen. Vidare 
kom vi överens om att läraren skulle få ta del av den slutliga versionen.  
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5. Observationer 
Första observationsdagens första lektion, hade eleverna idrott. Detta gav oss tillfälle att i 
lugn och ro prata en stund med läraren. Den av oss som tidigare aldrig träffat läraren fick 
möjlighet att bekanta sig med henne. Då det visade sig att läraren var en öppen och lätt 
person att ha att göra med, var det inga svårigheter att bli bekant och skapa en relation. 
Läraren arbetar i årskurs 2. 

När eleverna kom till klassrummet, hade läraren i förväg ställt en stol vid dörröppningen, 
med en lapp på. På den stod det:  
 

”Välkommen tillbaka från gympan. 

Gå in och sätt dig på din stol. 

Läs på tavlan vad du ska göra.” 

 
Läraren berättade för oss att sådana här instruktioner gav hon ofta. På så sätt slapp hon en 
massa prat i början av lektionerna och alla elever visste redan från början vad de skulle 
göra, utan att behöva fråga. Samtidigt fick eleverna lästräning samt övning i att ta 
instruktioner. 
 
Under dagen övade eleverna på en pjäs de senare skulle spela upp. Halva klassen var 
publik, medan andra halvan spelade upp sin pjäs. Läraren repeterade då med eleverna om 
hur viktigt det var att sitta tyst och lyssna på skådespelarna och visa sig intresserad. Efteråt 
applåderades det. Läraren pratade också med eleverna om vad de tyckt gick riktigt bra och 
om det var något de tyckte de behövde öva mer på. De lärde sig därmed att reflektera över 
vad de gjort. Eleverna fick i läxa att lära sig sina repliker utantill till nästa gång.  
 
I klassrummet fanns en stor klocka med siffrorna tydligt markerade. Bredvid 1:an fanns en 
liten lapp, där det stod ”fem över” på, vid 2:an stod det ”tio över”, vid 3:an ”kvart över” och så 
vidare. 
 
På en dörr, som vetter mot ett grupprum, fanns fyra olikfärgade pappersark. På vardera av 
dessa fanns 10 olika ord skrivna, på vita ark. Dessa byts ut vartefter eleverna får nya ord att 
öva på. Orden är vanligt förekommande i elevernas olika berättelser, exempelvis: roligt, 
gick, gjorde, igen, hette, själv. 
 
När det var dags för lunch fanns fyra utsedda matvärdar varje vecka. Dessa hade i uppdrag 
att duka fram vad som behövdes i deras lilla matsal, som klassen åt i. Matsalen låg i direkt 
anslutning till deras klassrum. När allt var klart, ställde sig alla matvärdarna framför 
klassen och berättade vad som bjöds. Alla värdar, utom en, gick därefter tillbaka till 
matsalen för att ta emot och servera klassen. En värd ställde sig i dörröppningen och ropade 
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upp vilka elever som fick gå in i matsalen och bli serverade. På det här sättet fick eleverna 
känna sig betydelsefulla och lära sig ta ansvar. 
 
I klassrummet fanns fyra enkla regler uppsatta. Dessa var: 

 

”1. Var tyst när du sitter och jobbar. 

  2. Räck upp handen, när du vill något. 

  3. Håll en bra ordning på dina skolböcker och dina skor i hallen. 

  4. Var en snäll och bra kompis.” 

 
För att eleverna alltid skall tänka på de mest elementära grunderna i skrivandet, fanns en 
lapp uppsatt på väggen med dikten: 
 

”Stor bokstav allra först. 

Alla andra små. 

Punkten ska vi ha. 

Mellanrum är bra.” 

 
Läraren fick eleverna att öva engelska på ett enkelt och användbart sätt. En elev kunde till 
exempel stå i dörröppningen när en lektion började och hälsa de andra välkomna, be dem 
vara tysta och följa honom eller henne i ett snyggt led in i klassrummet. Allt detta hade de 
lärt sig att säga på engelska.  
 
Eleverna skrev ofta och mycket varje dag. De höll alla på med att skriva kapitelberättelser. 
Under en lektion fick några elever läsa upp vad de skrivit. Då var det viktigt att de läste och 
talade tydligt och att alla lyssnade. Denna gång var det några av klassens flickor som läste 
sina faktatexter om Barbie och Ken. Detta var en reaktion mot att pojkarna vid ett tidigare 
tillfälle haft redovisning om Starwars. Vid olika tillfällen tog läraren ner lämpliga utdrag 
från skolans lokala kursplanemål, som satt uppe på väggen. Man hade målen i svenska och 
matematik uppsatta. Målen kunde till exempel vara ”Skriver med tydlig handstil.” ”Kunna läsa 

dubbeltecknade och en del ljudstridiga ord.” Därmed kunde hon lätt förklara för eleverna varför de 
gjorde vissa moment i skolan. 
 
Eleverna arbetade ofta i par. De kunde till exempel ha i uppgift att läsa vad kamraten 
skrivit. Då var de tvungna att öva att skriva läsligt, samtidigt som de övades i att ge och 
kunna ta respons. Klassen arbetade med något som hette Projekt Charlie, i syfte att bland 
annat stärka relationerna i klassen. Vid en lektion satt de i ring på golvet och drog lappar 
med en elevs namn på, ur en korg. Då skulle alla säga något positivt om denna elev, det vill 
säga, ge ”uppåt-puffar”. Den som fått puffarna, skulle säga ”tack!” 
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Vi kunde konstatera att det ofta gick lugnt och fridfullt till i klassrummet. Läraren höjde 
aldrig rösten, utan talade alltid i behaglig ton till eleverna. Detta medförde att eleverna inte 
heller var så högljudda. 
 
Vi fick en känsla av att läraren hade som målsättning att tala med varje elev dagligen och 
försöka ge dem den tid de behövde. Sammanfattningsvis kan vi påstå att läraren 
undervisade och var på ett sådant sätt vi själva skulle vilja vara, när vi börjar vår ”seglats” 
med våra egna elever. 
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6. Lärarens livsberättelse 
Den lärare vi intervjuade kommer i det följande att benämnas med det fingerade namnet 
”Dagmar”, då hon gett sitt samtycke till att avslöja sitt kön. Vi har valt att i narrativ form 
berätta om det vi genom djupintervjuerna fått ta del av. Livsberättelsen redogörs i 
kronologisk ordning, för att på så sätt underlätta läsningen av berättelsen. Dagmar har varit 
yrkesverksam i 40 år och kommer att gå i pension nu till sommaren 2007. Hon har sett 
intervjun som ett sista tillfälle att tillsammans med oss få reflektera över sitt liv och sin 
undervisning och på så vis göra sin röst hörd. Hon såg det som en bra avrundning av ett 
långt yrkesliv. 

6.1 Minnen från den egna skolgången 
Dagmar bestämde sig redan i årskurs 1, året var 1951, att hon ville bli lärare. Hon älskade 
skolan hela tiden, mycket tack vare miljön som hon tyckte var fantastisk. Hon berättade att 
hennes första fröken hade hennes klass, som bestod av 30 elever, som sin första klass och 
hon tyckte att allt läraren gjorde var gudomligt. Hon kunde till och med dra sig till minnes 
vad läraren hette i såväl för- som efternamn. Vid ett senare tillfälle fick vi till och med se 
en svartvit bild på läraren. Dagmar berättade med inlevelse att lärarens klänning var röd 
och hade blanka knappar. Hon beskrev vidare att hon upplevde att läraren hade ett otroligt 
mjukt och behagligt sätt. Hon kände sig trygg med henne, ”en glad och snäll fröken”, som elever 
brukar säga. Dagmar tror att mycket som hennes första lärare gjorde var ”lite föregångssaker”. 

Hon arbetade mycket med det estetiska. Klassen ritade, målade, klippte och klistrade 
mycket om dagarna. Hon drog sig till minnes att läraren gjorde allt tillsammans, med, 
klassen. De var mycket ute i naturen och gjorde stora väggmålningar tillsammans. Läraren 
använde mycket plockmaterial från naturen till bland annat matematiken. På detta sätt blev 
allt roligt och lustfyllt, kunde hon påminna sig. Hon fick eleverna att alltid känna att de 
lyckades. Allt detta inspirerade henne till att själv leka skola hemma med sina yngre 
kompisar. Dagmar tog hem skolböcker, suddade och skrev om. I sina lekar härmade och 
lekte hon samma slags fröken. Under sin utbildning stötte hon återigen på denna, hennes 
första skolfröken, som då arbetade som handledare på Lärarhögskolan. ”Jag förstod att du skulle 

bli lärare” sade hon.  
 
Dagmar drog sig till minnes att det gick bra för henne i skolan, det gick lätt för henne att 
lära. Hon beskrev sig själv som en intresserad, lugn, flitig och ambitiös elev som tyckte att 
allt var roligt. Detta sade hon något generat och skrattade lätt. Dagmars mamma tyckte att 
hon redan på den tiden lät precis som en fröken. Trots att hon i årskurs 3 och 4 fick en lite 
strängare fröken, vilket innebar mera teori och ”plugg”, påverkade detta inte henne nämnvärt. 
Efteråt började hon på flickskola. Hon sade sig ha bara ljusa minnen från sin skoltid. 
Dagmar kan trots det dra sig till minnes att hon under en kortare tonårsperiod kanske inte 
riktigt utnyttjade sina resurser.  
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6.2 På väg mot yrket 
Innan Dagmar påbörjade sin lärarutbildning arbetade hon som timvikarierande obehörig 
lärare och hade då arbete varje dag i ett helt år. Eftersom hon ville höja sina betyg 
studerade hon parallellt med arbetet, på kvällarna. Betygen fick på den tiden inte vara äldre 
än två år när man ansökte till utbildningen. Under detta år träffade Dagmar en rektor med 
ett, för oss, välbekant namn: Gudrun Malmer. Vid några tillfällen kom hon in i 
klassrummet och dröjde sig kvar där. Vid ett av dessa tillfällen sade hon ”jag tror faktiskt att du 

ska bli lärare”. Detta tog Dagmar som en eloge, vilket vi mycket väl förstår. Tack vare ”puffar” i 
rätt riktning har hon aldrig tvivlat på sitt yrkesval. 

6.3 Minnen från lärarutbildningen 
Efter året som obehörig lärare begav Dagmar sig till Lärarhögskolan i Gävle för, på den 
tiden, tre års studier. Man sökte då antingen till småskollärarlinjen (S) eller 
folkskollärarlinjen (F). Hela studiegången var då förutbestämd, som i ”ett paket”. Hon mindes 
att det var många sökande. Hon trodde att det var cirka 1000, men att bara 24 kom in. 
Urvalsproceduren till utbildningen pågick under ett par dygn och bestod av olika 
prövningar såsom muntlig och skriftlig framställning, intervjuer och spel- och sångprov. 
Man tilldelades en lapp, med ett på förhand utvalt ämne som man på olika sätt skulle 
gestalta. Antagningsgruppen tyckte att Dagmar gjorde en rolig framställning och att hon 
”nappade tillfället”. Detta stärkte henne på den fortsatta resan mot läraryrket.  
 
Dagmar upplevde inte att lärarutbildningen på den tiden innehöll speciellt mycket praktik. 
På seminariet fanns en praktikskola där man hade sina övningslektioner. På grund av detta 
kände hon sig inte riktigt som en färdig lärare när hon ”slängdes ut” efter utbildningen. Hon 
sade sig ha saknat vissa delar i sin utbildning, bland annat konflikthantering och 
föräldrakontakter. Dagmar konstaterar att dessa delar fortfarande saknas och efterfrågas i 
lärarutbildningen, som den ser ut i dag. Hon tror dock att den verksamhetsförlagda 
utbildningen utgör en större del idag mot vad den gjorde tidigare. Dagmar menar att detta 
är av stor vikt med tanke på att det bör finnas en koppling mellan teori och praktik. Hon 
efterfrågar att ta med sig teorin ut i praktiken och vice versa. Hon säger sig ha känt igen 
vissa delar av det hon såg ute i praktiken från teorin. Detta sade hon sig ha saknat, att ha 
haft möjlighet att diskutera efteråt, tillsammans med andra studenter. Visst gjorde de detta 
lite vid sidan om, men detta tyckte Dagmar borde ha ingått som del av utbildningen. På 
grund av avsaknaden av koppling mellan teori och praktik, kändes delar av utbildningen 
som ”åtskilda öar”. Hon pekade vidare på att man kanske heller inte kan lära sig allt på en 
utbildning. Dagmar beskrev det första året som mycket teoretiskt.  Hon upplevde det som 
en repetition av flickskolan. Det var kemi, fysik, psykologi och pedagogik. Det förekom 
nästan ingen praktik alls och hon upplevde därför det första året lite bortkastat. Hon sade 
sig vara tacksam för sitt år som obehörig lärare. Utan det året hade det kanske inte känts 
lika roligt och lättsamt. Dagmar berättade vidare att det under utbildningen ingick att man 
skulle vara ute i en årskurs 4. Detta var en handplockad klass som därmed inte kändes 
riktigt verklighetsförankrad. De mötte ständigt nya lärarkandidater som skulle utföra sina 
provlektioner. 
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6.4 Första tiden som lärare 
Efter avslutade studier kunde man enligt Dagmar ”välja och vraka” bland tjänsterna. Dagmar 
berättade att hon upplevde de första åren som lite trevande och stapplande. Första 
uppropsdagen sades ”här har vi en handplockad ny lärare från Gävle, nu ska vi se vad hon duger till, nu 

ska vi se vad hon går för”. I hennes första klass fick hon erfara det första eldprovet: En flicka 
avled till följd av leukemi. Dagmar fick vare sig hjälp från kollegor eller skolledning. Detta 
var ett vikariat som följdes av ytterligare ett. Vid det andra vikariatet fick hon ytterligare en 
prövning, då en flicka var neurosedynskadad. Här fick Dagmar däremot stöd och hjälp från 
skolledningen, som såg till att hon bara hade sjutton elever i sin klass. Vid detta vikariat 
erfor hon återigen positiva ”puffar” i samband med att rektorn tittade in i klassrummet och 
berömde hennes arbetssätt. Dagmar tror sig ha varit lite tidigare än vanligt med vissa saker. 
Hon lät till exempel eleverna arbeta med många olika arbeten samtidigt. Rektorn sade att 
han tyckte att ”det var lite ovanligt det du gör, det jag ser tycker jag verkar bra”. Vartefter tiden gick 
kände hon att det hela bar mer och mer. Efter dessa två vikariat började hon arbeta i den 
kommun hon fortfarande är verksam i.  
 
Dagmar kunde dra sig till minnes den nervositet hon kände inför det första föräldramötet, 
men sade att känslan avtog när hon väl stod inför föräldrarna. Hon trodde att denna 
nervositet kunde bero på att hon stod inför något som av henne uppfattades som 
ansvarsfullt och krävande.   

6.5 Tankar kring den första tiden i yrket 
Dagmar kunde, när hon såg tillbaka på vissa saker hon gjorde från början av sin 
lärargärning, konstatera att det hon gjorde inte var fel, trots att hon kanske skulle tycka det 
idag. Dagmar vet att hon handlade på ett visst sätt.  Hon visste inte mer och därmed tyckte 
hon att hon gjorde vad hon trodde var det rätta. Idag har hon en annan förmåga att kunna se 
att en klass består av olika sorters elever, som gör sin resa på olika lång tid. Detta var något 
Dagmar inte kände till som nyutbildad. I vissa fall kanske till och med elever bromsades 
enligt henne, på grund av hennes okunnighet. Hon konstaterade att hon tidigare var inriktad 
på att hinna med vissa kursmoment, vilket också var förenat med en rädsla för att inte hinna 
med allt eller att göra fel. Dagmar upplevde den första tiden som lärare som lite av en 
”uppförsbacke” under ett par år. Så tänker hon inte nu. Hon påminde sig om att hon under den 
första tiden hade en känsla av att vilja vara duktig och klara av allting själv. Nu vet hon att 
hon inte måste det, utan vet att det är viktigt att våga be om hjälp om så behövs. Dagmar 
beskrev situationen på den tiden, som en tid där man kämpade på och trodde att alla kanske 
kände så.  
 
Dagmar minns att hon kände att om hon följde en viss arbetsgång, ”gör jag punkt A, sen punkt B, 

sen punkt C, då kan ingenting farligt hända”. Hon konstaterade att det krävs mod för att kunna 
börja med punkt A och sedan ”fladdra iväg” lite och ändå veta att inget farligt händer. I och 
med kontakten med Ulrika Leimars LTG-metod (Läsning på Talets Grund), vågade hon 
släppa sin tidigare så strikta arbetsgång. Detta till förmån för en mer individuellt anpassad 
arbetsgång, där man utgick från en gemensam text som man sedan arbetade individuellt 
utifrån. Hur man valde att gå vidare med texten berodde på den enskilda eleven. Dagmar 
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mindes att de som lärt sig LTG-metoden, lärde sina kollegor. De började arbeta mer sida 
vid sida. Tack vare LTG-metoden tyckte hon sig se tydligare hur elever gjorde när de lärde 
sig läsa. Detta var på 70-talet. De upptäckte att de inte behövde följa strikta läseböcker och 
läsa på exakt samma sida, utan kunde skapa egna texter som de arbetade utifrån, ”fantastiskt”.  

6.6 Lärare igår/idag 
Dagmar känner idag till vikten av att ta tillvara de guldkorn som finns överallt i vardagen. 
Det kan handla om bara en liten signal från en elev, som man tar tillvara för dennes ”läreri”. 
Att ”allt är värt mycket” förstår hon idag, det säger hon sig inte sett i början. Dagmar erkände 
att det förr inte fanns så mycket samarbete mellan lärare. Det fanns inga arbetslag. Var och 
en gick in i det egna klassrummet och stängde dörren om sig. Man pratade inte så mycket 
med varandra om sitt jobb och hon vet inte varför det var så. Hon upplevde att hon kände 
sig lite ensam ibland. Dagmar minns att det, när hon hade sin första klass, fanns en annan 
ung nyutexaminerad lärare som hade parallellklassen. De smög in till varandra och pratade 
i smyg om hur de till exempel gjorde med bokstavsinlärningen. De talade dock aldrig, 
enligt henne, om de stora frågorna. Det fanns helt enkelt inte tid avsatt för detta. De stora 
frågorna menade hon var, hur man till exempel bemöter föräldrar, pedagogiska frågor, 
konfliktlösning.  Något senare, förekom mer generellt samarbete mellan parallellklasser. 
Detta var dock initierat av klasslärarna själva som kände ett behov. Dagmar mindes att de 
gick in till varandra och ibland planerade ihop och det kändes då lite lättare. Hon trodde att 
den skolan började med arbetslag tidigare än vad som var vanligt. Hon berättade vidare att 
allting tidigare skulle utföras på ”rätt” sätt. Hon vet nu att det inte finns ett rätt sätt, utan det 
finns många, beroende på vilka elever man har med att göra. 

6.7 Lärarens tankar kring lärarrollen 
Den gode läraren bör enligt Dagmar ha förmågan att se vad som händer i en grupp. Målet 
är att varje elev på sikt skall bli oberoende av sin lärare. Hon ser det som att 
självförtroendet och tryggheten i gruppen är A och O. Varje elev skall känna att den vågar 
pröva sina vingar, utan att ständigt vara rädd för att göra fel. En god lärare måste också inse 
att hon är ”både person och funktion, både lärare och människa”. Man måste ge en del av sig själv, 
tycka om arbetet och förstå att man är där för elevernas skull. En idealisk lärare kan se att 
det handlar om en process, ”Jag gjorde någonting igår, jag gör någonting idag, jag gör någonting i 

morgon, som hänger ihop”. Vidare skall en lärare vara en god förebild och besitta en viss 
pondus. Kontakten med föräldrarna är också viktig. Har läraren dem med sig, blir allting så 
mycket lättare. Att vara ärlig, pålitlig, ordentlig och noggrann är också egenskaper Dagmar 
nämner. Det är också viktigt att ha en viss distans och kunna sätta gränser för att inte ”köra 

slut på sig själv”.  Hon trodde att en anledning till att hon själv hade hållit under alla år, var att 
hon haft förmågan att sätta gränser. Dagmar har under åren fått positiv feedback från såväl 
elever som föräldrar, vilket har gett henne energi. Hon framhåller vidare att det inte alltid 
behöver vara läraren som är den som ställer frågor till eleverna, utan det kan lika väl vara 
tvärtom. Man måste då ibland som lärare kunna erkänna att man inte alltid har svar, utan då 
istället uppmana eleverna att testa och få dem att våga. Hon tror att elever ibland är lite 
rädda för att svara eller göra fel och hon vet inte vad detta beror på. Dagmar mindes redan 
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från den egna skoltiden att man var tveksam att räcka upp handen, då man inte kände sig 
helt säker på sitt svar. Dagmar pekar på att en viktig uppgift består i att stötta elevernas 
självförtroende, för att de skall upptäcka att de kan och duger. Hon har en egen liten ramsa 
som hon använder i mötet med eleverna: ”Om jag säger att jag kan, så kan jag”. Eleverna skall 
känna att det är deras jobb, men att man också som lärare har förväntningar på dem, ”annars 

sviker man dem”.  De måste också få känna att de ges tillräckligt med tid, men hon betonar 
samtidigt att det är viktigt att inte vänta för länge, exempelvis vad gäller läs- och 
skrivinlärning. 

 
Dagmar menar att det är viktigt som lärare att inse att man inte är ensam om att konkurrera 
om eleverna. Det finns ett stort utbud utanför skolan som man konkurrerar med. Detta 
utbud försöker hon ta tillvara och använda sig av i undervisningen. Till exempel kan 
Starwars och Barbie utgöra goda uppslag för elevtexter. På så vis får hon eleverna att 
intressera sig för vad de gör i skolan. Dagmar ser läraryrket som lite av ett reklamuppdrag, 
som handlar om att marknadsföra en vara, kunskap, och göra den aptitlig för eleverna.  
 
Dagmar använder ofta ordet ”läreriet” och talar då bland annat om att varje elev skall kunna 
blicka tillbaka och se vad de ”kunde för ett år sedan, en vecka sedan eller en dag sedan, så att man inte 

bara kör tåget utan att aldrig stanna upp”. Hon liknar detta vid att vara ute och segla med eleverna. 
Som lärare har man i uppgift att ”hålla koll” så att eleverna inte ”faller över relingen”. Dagmar 
menar att det är nödvändigt att ha en livbåt i beredskap. Livbåten är en liknelse för att våga 
be om hjälp när det behövs. Hon berättar vidare att ”Jag vet vart vi ska, vart målet är, att jag har 

barnen med mig i båten, men att de får välja om de vill kryssa eller kanske till och med att ta ned seglet och 
ligga still en stund. Ligga still en stund och ändå veta att man kommer att nå målet”. Denna förmåga 
kanske man inte har som nyutexaminerad lärare, utan man måste känna sig lugn och trygg i 
sin yrkesroll först. Tidigare var man, enligt henne, mer styrd av böcker och tidsramar. Nu 
känner hon att eleverna styr mycket mer, men hon betonar att det ändå är läraren som är 
ledaren i klassen, vilket också innebär att man har krav på sig. Det finns både läroplaner 
och kursplaner som skall följas. Eleverna skall veta att det finns både personliga mål, 
veckomål och kursplanemål för att på så sätt kunna vara mer delaktiga. Dagmar säger att 
man ibland behöver ”peppa, coacha och pusha” när det för någon känns motigt. Hon hävdar att 
det är de tre första åren som är viktiga att det går bra för varje elev och menar att det 
kanske inte alltid är så märkligt om ungdomar i högre årskurserna inte mår bra om de inte 
har fått en bra start. De har kanske haft känslan av att inte ha passat in i skolan under 
många år.  
 
Dagmar pekar på vikten av att kunna ”läsa av” och känna stämningen i ett klassrum, ”Vad är 

bäst att göra nu? Jag gör inte alls det där jag hade tänkt, jag gör det här”.  Hon säger att det är viktigt för 
eleverna att, som lärare, skapa en ”vi-känsla”, att man talar om ”Vad ska vi göra idag? Jo, vi ska 

göra det här…”.  Denna vi-känsla är i hennes undervisning något av en grundbult. Hon ser 
klassrummet som elevernas egen lilla verkstad. När de stiger in är det vi, ”det är här och nu”. 

Med detta menar Dagmar att hon vill fånga tillfället. När hon samtalar med eleverna i 
helklass säger hon också ”du”. Hon nämner att en anledning till detta är att hon riktar sig till 
alla, ”till dig och till dig och till dig”.  
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Dagmar berättade om en episod då hon faktiskt vågade gå till rektorn och be om hjälp att få 
dela en klass som hade mycket sociala problem med bland annat slagsmål och avsaknad av 
föräldrars stöd. Detta var för henne en milstolpe, att våga ta beslutet att be om hjälp och 
inse att man inte alltid räcker till.  
 
Dagmar betonade vikten av att få ta del av fortbildning för att bli stärkt i sin yrkesroll. 
Genom fortbildningen ges ny näring att fortsätta. Hon pekade dock på att ekonomin oftast 
är den begränsande faktorn vad gäller möjligheten att kunna få ta del av fortbildningar.  

6.8 Olika läroplaner/kursplaner 
Dagmar har erfarenhet av alla fyra grundskolans läroplaner. Dessa är: Läroplanen för 
grundskolan 1962 (Lgr 62), Lgr 69, Lgr 80 samt Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Hon kunde konstatera att de 
olika läroplanerna varit ganska olika. Den första säger hon var mycket tydlig, detaljerad 
och hade strukturerade anvisningar kring olika moment, som skulle behandlas terminsvis. 
Från och med Lgr 80 blev läroplanen målstyrd. Detta såg hon som den stora förändringen. 
Utöver målstyrningen var det för övrigt många nya tankar. I och med målstyrningen blev 
det upp till varje kommun och skola att själva tolka och bryta ned målen. Dagmar berättade 
att det på skolan har förekommit många pedagogiska diskussioner kring målen och det 
anser hon har varit bra. Dagmar sade att man på hennes skola försökt att göra kursplanerna 
så konkreta som möjligt för att eleverna skall kunna förstå och ta dem till sig. Hon 
berättade att dessa finns uppsatta på väggen och att man arbetar mycket konkret med dem i 
den dagliga undervisningen. ”De sitter inte som någon slags väggdekoration”. Med anledning av 
skiftet till Lgr 80 hade hon en liten anekdot att berätta. I en föreläsningssal där en föreläsare 
många gånger upprepat begreppet Lgr 80, så att det lät som ”Elgarotti”, lär någon av åhörarna 
ha frågat grannen bredvid ”Du, den där Elgarotti, vem är det? Är han italienare?” 

 
Dagmar upplever att förändringarna ibland gått lite för snabbt och menade att det finns en 
viss tröghet i att på skolan ta till sig allt. Det tar en tid att komma in i något nytt. Hon tyckte 
att man ibland inte har haft möjlighet att kunna utvärdera, prova och känna efter tillräckligt. 
Hon har ibland haft en känsla av att de som skrivit läroplanerna inte är de som skall utföra 
uppdragen, eftersom hon ibland har upplevt att det inte alltid är realistiskt och 
genomförbart. Dagmar har tänkt att ”Så gör ju inte barn, det där fungerar inte”. Hon skulle önska 
att lärares erfarenheter skulle efterfrågas i större utsträckning, det vill säga göra lärarnas 
röster hörda. Dagmar sade sig haft möjlighet att ta till sig den senaste läroplanen på ett sätt 
som kanske inte var möjligt tidigare, då hon inte hade samma yrkeserfarenhet att falla 
tillbaka på. Hon sade sig föredra den målstyrda läroplanen, då man är friare att inom varje 
kommun och skola tolka och därmed själv välja hur man vill nå målen. Dagmar ser det som 
något positivt att eleverna är delaktiga i sin arbetssituation, då hon anser att eleverna skall 
veta mycket om sin arbetsmiljö. Så upplevde hon inte att det såg ut tidigare. Läroplanerna 
var då inte elevernas egendom. Dagmar berättade vidare att hon anser att målen är väldigt 
allmänt tagna. Detta har gjort att man har varit tvungen att tänka igenom vad dessa innebär 
för varje ålder. ”Vad betyder det här och nu, när vi gör det här”? Tidigare sade man vad eleverna 
skulle göra och följde en lärobok ”slaviskt”. Hon tycker att som lärare har man nu större 
frihet att bestämma hur målen skall uppnås. Dagmar konstaterade att det trots allt var en 
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trygghet att ha en mer regelstyrd och detaljerad läroplan, när hon var nyutexaminerad 
lärare.  
 
Dagmar berättade också att det genomfördes standardprov i årskurs 3, som skulle rättas och 
skickas in till Skolöverstyrelsen. Resultaten kontrollerades, men också att de moment som 
skulle göras var utförda. Någon återkoppling till berörda lärare eller skolor gjordes aldrig. 
Dagmar hade endast vid ett tillfälle varit med om att betygsätta elever, detta var i en årskurs 
3. Det var en femgradig sifferskala. Detta var enligt henne inte lätt. Hon tyckte det var svårt 
att bedöma en elev som hon visste hade kämpat och kämpat, men trots detta ändå bara var 
värd en etta enligt detta betygsystem. Dagmar tror att någon form av ”morot” kan behövas, 
men inte så tidigt. För vissa elever kanske det känns naturligt med betyg, men det kan 
likväl vara så att eleven tar detta personligt och värderar sig själv efter betygen. Läraren 
tycker att det är fråga om en balansgång när man ger elever omdömen. Hon tycker att man 
måste vara ärlig, men ändå inte ”skuldbelägga och göra det svårt för barnet att kämpa på”. Dagmar 
anser det därför positivt att eleverna nu kan vara delaktiga i vad målen innebär för dem. De 
skall veta vad som krävs av dem. Hon tycker att det skall bli spännande att se vilka 
förändringar som kommer att ske i en ny läroplan. Vad kommer att läggas till respektive tas 
bort? 

6.9 ”Flumskola”? 
Dagmar tyckte inte att pratet om den svenska skolan som ”flumskola” är rättvist. Hon sade sig 
veta att det är så mycket bättre och annorlunda och känner därför att hon vill försvara 
dagens skola. Hon sade dock att hon skulle önska att någon tog ett övergripande, stort 
ansvar, så att allt skulle bli bra. ”Det är ekonomiskt ansvar, det är allt möjligt”. Dagmar tror att den 
svenska skolan är bra, men medger också att den säkert kan bli bättre. Hon sade att det 
måste finnas en kontinuitet, eftersom det handlar om elevers utveckling under många år. 
Dagmar menade att det inte går att först påbörja någon utbildning som man sedan inte får 
möjlighet att fortsätta på, så som det var tänkt. Det skulle vara att ”rycka undan fötterna” för 
eleverna. Därför tyckte hon inte att skolan borde bli utsatt för olika partipolitiska trender. 
Dagmar menade att skolans utveckling borde vara oberoende av regimskifte. 
 
Hon trodde sig ha förståelse för varför skolan idag ibland kallas ”flumskola”. Detta kunde 
eventuellt bero på att skolan under så många år tidigare varit regelstyrd, till skillnad från 
dagens målstyrda skola.  
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7. Teoretiska reflektioner 
Den föreliggande livsberättelsen syftade till att genom livshistoriemetoden, ge förståelse 
för vilka avgörande händelser (så kallade critical incidents) läraren mött under sin 
lärargärning och på vilket sätt dessa fört henne fram till den professionalism som idag 
besitts.  
 
Under denna rubrik har vi valt att analysera lärarens livsberättelse, i syfte att finna de 
avgörande händelser (critical incidents) som enligt vår tolkning varit avgörande för den 
intervjuade lärarens yrkesprogression. Dessa händelser kommer att kopplas till relevant 
litteratur för att på så vis vidga hennes livsberättelse till att bli en livshistoria.  

7.1 Den egna skolgången, betydelsen av en god 
förebild 
Av vår intervjuade lärares livsberättelse, framgår att hennes första lärare har varit 
avgörande för det egna yrkesvalet samt utgjort en förebild för lärarens syn på vad det 
innebär att vara lärare. Den lärarens arbetssätt, tycks ha präglat synen på vad god 
skolundervisning innebär. Vi har förstått att hennes första lärare hade, ett för den tiden 
ovanligt, roligt och lustfyllt arbetssätt. Enligt vår mening skulle detta kunna ha bidragit till 
det sätt att bedriva undervisning på, som hon själv senare valde att tillämpa. Att denna 
lärare har haft stor betydelse kan vi förstå utifrån det fotografi vi fick ta del av. Claesson 
(2002) pekar på att det är vanligt att lärare formas av sin egen skolgång (ibid. s. 10). 
Arfwedson (1994) hänvisar till Lortie, som menar att upplevelser från barndomen är av vikt 
när en persons syn på undervisning formas (ibid. s. 45).  
 
Vår intervjuade lärare berättade att hennes första lärare varit modell för hur undervisning 
skall gå till. Detta visade sig genom de lekar hon lekte som ung, med sina kamrater. 
Claesson (2002) menar att lärarleken är ett uttryck för att en tidig syn på vad undervisning 
innebär grundlagts (ibid. s. 10).  

7.2 Hur lär sig elever? 
7.2.1 Lärarens förhållningssätt  

Det framgår vidare av lärarens berättelse att hennes första lärare fick eleverna att känna 
tillit till den egna förmågan. Detta borde enligt vår mening ha varit avgörande för hur hon 
själv senare såg på sina elever.  Vi kan konstatera att detta ligger i linje med dagens 
läroplan, Lpo 94, vilken framhåller att: ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets 

glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.” (Läroplan 
för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94). Vidare 
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framgår att ”Läraren skall […] stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan, […]” 

(ibid. s. 17). Vi ser här en koppling till Bruner (2002), som menar att skolan har en viktig 
roll vad gäller elevernas identitetsskapande. Författaren menar att det är i skolan som 
eleven blir medveten om sin egen prestation i förhållande till andras (ibid. s. 55). Det är 
också här eleven kommer i kontakt med andras bedömning av den egna prestationen, 
utifrån vilka eleven sedan bedömer sig själv.  ”Självet blir allt mer färgat av dessa värderingar” (ibid. 
s. 55). Bruner anser därför att skolan bör vara varsam vad gäller bedömning av elever, han 
pekar på att det idag finns kunskap om hur sårbara elever är inom detta område (ibid. s. 
56).   
 
Den intervjuade läraren sade sig förstå vikten av att det skall gå bra för eleverna de tre 
första åren i skolan. Om elever upplever misslyckande tidigt, finns det en risk att eleverna 
far illa i senare årskurser, på grund av att de inte har passat in i skolans värld under så 
många år. Detta vill vi koppla till Lundgren (1981) som pekar på att utbildningen inte 
endast styrs av styrdokument som anger utbildningens riktning, utan också av vad 
samhället har för syn på vad det innebär att veta och vilken kunskap som är värd något. 
Utifrån denna kulturspecifika syn på vad vetande innebär, jämför eleverna också sin 
prestation. Eleven blir medveten om sin egen förmåga i förhållande till ett visst ämne. 
Lundgren nämner matematik som exempel (ibid. s. 19). Också Carlgren och Marton (2003) 
talar om skolans roll vad gäller elevernas självförtroende. Författarna menar att skolan 
många gånger anklagas för att vara orsak till att elever ibland känner sig inkompetenta 
(ibid. s. 206f). Vi ställer oss frågande till vad som händer med en elev som hela tiden får 
uppleva tillkortakommanden. Enligt vår mening är det sannolikt att elever bedömer sig 
själva utifrån andras värderingar. Detta torde kunna påverka självbilden i såväl positiv som 
negativ riktning. Det kommer an på läraren att stärka tilliten till den egna förmågan då 
eleven är i skolan, men skolan kan inte ses som ensamt ansvarig. Bruner (2002) talar om 
den ”självuppfyllande profetian” (ibid. s. 99f). Detta vill vi knyta till den intervjuade lärarens 
första lärare. Hon verkade ha en insikt om att positiva förväntningar på elever oftast infrias. 
Detta har också vår intervjuperson tagit fasta på, vilket vi sett under våra observationer, då 
vi hört henne använda sitt mantra ”Säger jag att jag kan, så kan jag” till sina elever. Läraren 
tycker att hon sviker eleverna om det inte finns förväntningar på dem. Vi ser en koppling 
till Alsterdal (2006), där en lärare talar om betydelsen av att bemöta eleverna med respekt 
och att ställa rimliga krav och att ha förväntningar på dem (ibid. s. 117). 
 
Nyberg (2002) nämner ytterligare en aspekt av respekt. Han menar att läraren bör uppträda 
mot sina elever på ett sätt som vore acceptabelt gentemot kollegor eller vänner. Lärare bör 
därmed avstå från att ständigt skrika och ”hyssja” på eleverna vilket vare sig skapar trygghet 
eller arbetsro (ibid. s. 36). Vi vill knyta detta till vad vi sett under våra observationer. 
Läraren höjer aldrig rösten i klassrummet. Hon behöver aldrig det. I och med detta anser vi 
att hon är en förebild för eleverna, därmed skriker inte heller eleverna åt varandra. Nyberg 
berättar vidare att han använder tilltalet ”du”, när han talar till klassen. Hans erfarenhet är att 
eleverna inte alltid lyssnar på samma sätt annars. Tilltalet bör med andra ord vara direkt 
riktat till varje elev genom detta ”du”. Alla elever ser sig inte som ett gemensamt ”vi” (ibid. s. 
37). Även här ser vi en koppling till vår observerade lärare, som också hon använder 
begreppet ”du” och ”vi”, istället för ”ni”. När hon säger ”vi” till eleverna är det i samband med 
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att de skall ta itu med något nytt. Att hon säger detta kan förstås utifrån att hon hela tiden 
ser sig själv och eleverna som ett team. Det händer också att hon säger ”du” till hela klassen 
trots att hon talar till alla. Hon hävdar att eleverna får en större känsla av att tilltalet är 
ämnat till dem som enskilda individer. Denna ”vi-känsla” är något av en grundbult i hennes 
undervisning. Vi tänker oss att om läraren har en god relation och förtrogenhet med 
eleverna, torde det vara lättare att läsa av stämningen i klassrummet.  

 Det framkom att läraren insett att hon ibland måste ändra sin planering, då hon märker på 
stämningen i klassen, att en viss aktivitet inte lämpar sig just för tillfället. Vikten av en god 
planering framkommer vid den intervju Mathiasson (1996) gjort av en erfaren lärare. 
Planeringen kan sägas representera en yttre ram för verksamheten. Den måste dock vara 
flexibel nog, att kunna anpassas efter skilda förutsättningar som kan uppkomma i ett 
klassrum (ibid. s. 19). Även i Alsterdals Rapporter från ett skolgolv (2006) menar en av de 
intervjuade lärarna att man ibland måste bortse från den tänkta planeringen och kunna läsa 
av en stämning eller situation i klassen. Har det till exempel varit en större konflikt under 
en rast, måste man istället ta itu med den och lägga sin planering åt sidan (ibid. s. 17).  Vår 
intervjuade lärare berättade för oss om att det inte alltid går att göra så som man tänkt och 
att man behöver vara flexibel inför de situationer som kan uppstå. Hon säger att hon ibland 
tänkt sig göra en sak, men istället inser att det är lämpligare att göra på annat sätt.  
 
Något som också varit avgörande för vår intervjuade lärare är förståelsen av att ha 
föräldrarna med sig och känna deras stöd. Detta har hon inte alltid haft. Vi vill knyta detta 
till Nyberg (2002) som också han pekar på vikten av att ha föräldrarnas stöd. Detta med 
tanke på att dessa är elevernas första förebilder och därmed de som formar elevernas 
”normer, beteenden och personlighet” (ibid. s. 87).  

7.2.2 Att bedömas eller dömas 

Ytterligare en avgörande händelse bestod i att läraren vid ett tillfälle var ålagd att sätta 
betyg i en årskurs 3. Detta väckte tankar kring vad som värderas samt hur betygen påverkar 
elevernas självbild. Vi ser här en koppling till Bruner (2002), som menar att elever 
bedömer sig själva och sin prestation utifrån andras bedömningar (ibid. s. 55). Läraren 
konstaterade att någon form av ”morot” är nödvändig. Eleverna måste ha något att sträva 
efter, samtidigt som hon funderade kring om betyg verkligen var rätt väg att gå i de tidiga 
skolåren.  Detta vill vi knyta till Skolverkets skrift Att organisera kunskap (2001), där det 
framgår att det i skolan finns en outtalad tanke att elever lär sig samma saker på samma tid. 
I förlängningen får denna tanke konsekvenser, när till exempel elever jämförs med 
varandra vid betygsättning (ibid. s. 31). Vår intervjuade lärare har också hon gett uttryck 
för att elever utvecklas och därmed gör sin ”resa” på olika lång tid. Vi kan konstatera att det 
betygsättande hon ålades vid ett tillfälle, gav upphov till tankar kring vad som skall 
värdesättas vid betygssättning. Hon ställer sig frågande till om inte en elevs ansträngningar 
skall värdesättas alls.  
 
Carlgren och Marton (2003) pekar på att samhällsutvecklingen har medfört en förändrad 
kunskapssyn. Istället för att se på kunskapen som absolut, ses kunskap idag som någonting 
relativt. Detta är någonting som elever måste kunna förhålla sig till, att ett givet, rätt svar, 
inte alltid finns. Carlgren och Marton pekar på att skolan inte alltid följer 
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samhällsutvecklingen. Författarna nämner att det ibland i skolans värld råder en 
uppfattning om att det bara finns ett ”rätt” sätt att göra saker på och att frågor många gånger 
endast kan besvaras med ett ”rätt” svar (ibid. s. 79). Detta kopplar vi till det som framkom 
vid vår intervju. Läraren hade under sin egen skolgång ibland upplevt känslan av att inte 
våga räcka upp handen med oro för att svaret skulle visa sig vara fel. Detta kan ha påverkat 
hennes eget sätt att uppmuntra elever att våga prova, trots viss osäkerhet. Hon visar också 
för eleverna att inte heller hon har svar på alla frågor genom att öppet medge det för 
eleverna. Läraren uppmanar ofta eleverna till att våga ta reda på saker och prova själva. 
Genom att klargöra för eleverna att hon själv inte alltid har svar på allt, avdramatiserar hon 
känslan av osäkerhet inför att inte veta. Enligt vår mening förefaller det troligt att den egna 
skolgången ytterligare stärkt hennes övertygelse om vikten av att eleverna ges tillit till den 
egna förmågan. Detta med tanke på att hon under den egna skolgången upplevde känslan 
av att inte våga svara om man inte var helt säker på svarets riktighet. Vi tänker oss att som 
lärare är det en av de viktigaste uppgifterna i en klass, att skapa en sådan stämning i 
gruppen att alla vågar komma till tals och ge uttryck för sina tankar, utan att känna oro för 
att bli utsatt för de andras kritiska reaktioner. Vi ställer oss frågan hur elever som inte vågar 
komma till tals och vågar chansa, någonsin skall få möjlighet att reda ut funderingar och 
tankar de har. Genom detta tillåtande klimat gagnas såväl tilliten till den egna förmågan 
som lärandet. Enligt vår mening är det ena en förutsättning för det andra. 

7.2.3 Elev-/individanpassning 

En avgörande händelse i yrkeslivet var när vår intervjuade lärare upptäckte att eleverna 
gjorde sin ”resa” på olika lång tid. Denna förmåga hade hon inte haft tidigare. Hon trodde att 
detta berodde på att hon tidigare varit allt för fokuserad på att hinna med vissa moment. 
Detta kan ha varit förenat med tron på att alltid klara allting själv, samtidigt en rädsla för att 
göra något fel. Hon sade sig ha haft en känsla av rädsla, för vad som skulle kunna ha hänt 
om hon inte följt en strikt, välplanerad arbetsgång. Detta skulle enligt vår mening kunna 
förstås utifrån att lärarna var skyldiga enligt dåvarande läroplan, att skicka in och redovisa 
avklarade prov och moment till Skolöverstyrelsen. Vare sig resultat eller återkoppling från 
Skolöverstyrelsen förekom. Detta förvånar oss och vi undrar därför på vilket sätt detta 
gagnade berörda lärare. Som vi ser det kan detta bara ha handlat om kontroll av lärare.  
 
De tidigare så strikt utformade läroplanerna, kanske kan ha varit orsak till att lärarna inte 
hade möjlighet att stanna upp och ta det lugnt. Det fanns tydliga terminsanvisningar som 
skulle följas. Vi tror att, i och med att läroplanen blev målstyrd, fick lärarna större 
möjlighet till individanpassning. Idag tillåts eleverna att mer individuellt pröva sina vingar. 
Vi tänker oss dock att som ny lärare kan en strikt och välplanerad arbetsgång upplevas som 
en trygghet, tills läraren själv kommit in i sin lärarroll. Med andra ord behöver en strikt 
arbetsgång inte alltid vara förenad med nackdelar. Vartefter läraren börjar bli trygg i sin 
roll, förefaller det troligt att den strikta planeringen vågas släppas. Då finns det troligtvis 
större utrymme för en individanpassad undervisning. Vi kopplar vårt resonemang till 
Claesson (2002), som pekar på att lärare ofta inledningsvis fokuserar på sig själv och sin 
undervisning. Med tiden förflyttas fokus, vanligtvis efter några år, i stället över till hur 
elevernas lärande kommer till stånd (ibid. s. 99). Vår intervjuade lärare menar vidare att det 
krävs ett visst mod att kunna stanna upp, våga ta det lugnt och inte alltid rusa fram mot nya 
mål. Eleverna behöver ibland få känna tillfredsställelse över vad de så här långt har 
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åstadkommit. Läraren liknar detta vid att ”segla med barnen” och ibland reva seglen. I 
Mathiassons (1996) intervju med en erfaren lärare, framkom att det ibland kan vara 
problematiskt att lösa konflikten att hinna med så mycket som möjligt och samtidigt se till 
varje elev och ge den, den tid som behövs. Den intervjuade läraren menar att det ibland är 
av godo att kunna stanna upp och ”slå av på takten” (ibid. s. 32). Vår intervjuade lärare pekar 
också hon på att detta är av betydelse då hon talar om att ”segla och navigera med barnen”.  
 
Calkins (2001) pekar på vikten av att involvera eleverna i sitt skrivande. Hon menar att 
eleverna måste finna en anledning till varför de skall skriva. Författaren talar om vikten av 
att ha en mottagare för sitt skrivande. Calkins ser skrivandet som en kommunikation mellan 
människor. Under våra observationer kunde vi se att lärarens elever hade möjlighet att läsa 
upp sina skrivna berättelser för varandra. Calkins hävdar att elevernas egna erfarenheter bör 
ha en framträdande roll och tas tillvara vad gäller skrivandet (ibid. s. 14ff).  Calkins menar 
att den lärare som vill hjälpa sina elever att skriva, bör visa på att elevernas eget liv är av 
betydelse. Deras liv innehåller mycket som är värt att skriva om (Calkins, 2001, s. 17f).  
 
I Alsterdal (2006) framgår att en av de intervjuade lärarna upplevde att det är en skillnad i 
att arbeta som lärare idag, mot för trettio år sedan. Lärare konkurrerar idag om elevernas 
uppmärksamhet och intresse. Det finns ett stort lustbetonat mediautbud, vilket har medfört 
att lärare idag måste ställa sig frågan hur denna lust skall kunna bibehållas också vad gäller 
undervisningen (ibid. s. 123f). Också vår intervjuade lärare säger sig förstå att skolan inte 
är ensam om att konkurrera om elevernas uppmärksamhet. Hon vet att det finns ett stort 
mediautbud, vilket hon låtit ta tillvara i sin undervisning. Fast (2007) konstaterar i Sju barn 
lär sig läsa och skriva, att lärare inte alltid accepterar den kultur eleverna tar med sig in i 
skolans värld. Hon har genom intervjuer med lärare förstått att:  

Lärarna är oroliga för våld, konsumtion, stereotypa framställningar som kan vara rasistiska eller 

sexistiska. Lärarna är rädda att populärkulturen bildar mönster för barnen, att barnen leker att de är 

Barbie, Spice Girls, Batman etcetera. En av lärarna säger: ”Barn kan inte skilja mellan fiktion och 

verklighet.” Vid påpekandet att våld även ingår i folksagor, säger hon: ”Det är något annat. Då vet 

barnen vad som är rätt och fel” Lärarna tycks omedvetet värdera vad de olika barnen bär med sig. 

Lärarnas egen habitus och kulturella kapital spelar säkert en stor roll i denna värdering (ibid. s. 185f.).  

 
Vi har genom våra observationer kunnat konstatera att vår lärare låter sina elevers 
erfarenhet utgöra en viktig del av hennes skrivundervisning. Under den uppläsning som 
ägde rum hade flickorna i klassen valt att utförligt beskriva Barbie- och Kendockor, som en 
reaktion mot pojkarnas tidigare redovisning om Starwars. Fasts påstående om att elevers 
kultur inte alltid tas tillvara i skolans värld, stämmer således inte i vår intervjuade lärares 
fall. 

7.2.4 Ulrika Leimar 

Vår intervjuade lärare insåg med tiden att alla elever inte gjorde ”resan” på samma tid. Hon 
insåg också att det inte endast fanns ett rätt sätt att nå elevers lärande, med tanke på att en 
klass består av vitt skilda elever. En av de avgörande händelserna som förde henne framåt 
var då hon kom i kontakt med Ulrika Leimars LTG-metod (Läsning på Talets Grund). 
Genom denna upptäckte hon att det fanns en annan väg att gå för att fånga upp elevernas 
olika förmågor och anpassa undervisningen efter detta. Ulrika Leimar (1974) hade tankar 
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kring hur man kunde arbeta med elevernas läsinlärning med utgångspunkt från elevernas 
eget språk, vilket stod i kontrast till de traditionella, strikta läslärorna (ibid. s. 9). Leimar 
hade kommit till insikt med att det språk som förekom i läslärorna inte stämde överens med 
elevernas eget språk. Hon förstod att det var viktigt att de begrepp som eleverna skulle lära 
sig att läsa, fanns i deras eget aktiva ordförråd. Leimar funderade över det faktum att en 
elev med lätthet kunde läsa ordet astronaut, men stötte på svårigheter när den istället skulle 
läsa ordet väv. Hon förhöll sig kritisk till att språket i läsläran inte gav möjlighet till 
individualisering, vad gäller elevernas olika språkliga mognad. Detta ledde till att hon 
utarbetade en egen metod, den så kallade LTG-metoden. Metoden innebär individuell 
läsinlärning som anpassas efter varje elev. Läsinlärningen kombineras med fritt skrivande. 
Utgångspunkten är elevernas egna berättelser (ibid. s. 64).  

7.3 Koppling teori/praktik 
Det framkom vid vår intervju att läraren inte upplevde sig som färdig lärare efter avslutade 
studier. Hon sade sig ha saknat vissa delar i sin utbildning, såsom konflikthantering och 
föräldrakontakter. Kopplingen mellan teori och praktik var också något som hon sade sig 
ha saknat. Hon beskrev denna känsla i termer som ”åtskilda öar”. Läraren påpekade att 
praktikdelen utgjorde för liten del av lärarutbildningen. Därför sade hon sig varit tacksam 
för sitt år som obehörig lärare. Under den tiden hann läraren samla på sig erfarenhet som 
hon senare kände att hon hade stor nytta av, då hon blev färdig med sin lärarutbildning. 
Detta kopplar vi till Carlgren och Marton (2003), som talar om den ”praxischock” som 
nyutexaminerade lärare kan drabbas av. De kunskaper läraren fått med sig från 
lärarutbildningen upplevs inte alltid relevanta för det verkliga yrkesutövandet (ibid. s. 77). 
Troligtvis kan tiden som obehörig lärare ha bidragit till att den så kallade praxischocken 
inte blev så stor för henne, då hon kom ut som nyutexaminerad lärare. Hon visste delvis 
vad som väntade henne. Också en av de intervjuade lärarna i Alsterdal (2006), talar om 
vikten av att haft möjlighet att praktisera och ensam ta ansvar för en klass under en tid, 
innan man kommer ut som färdig lärare (ibid. s. 121). Vår intervjuade lärare nämnde 
samtidigt att det kanske inte heller är möjligt att lära sig allt på en utbildning. Vi ser här en 
koppling till Claesson (2002) som hänvisar till Schön, vilken pekar på att mycket av det 
som sker i skolans värld inte går att läsa sig till, till exempel att ”85 % av allt det doktorn måste 

kunna inte står i boken” (ibid. s. 9). Han menar att utbildningen kan förse studenterna med 
teorier, men för att dessa teorier skall upplevas som meningsfulla, måste de kopplas till sitt 
sammanhang, det vill säga praktiken (ibid. s. 9). Schön har vidare riktat kritik mot att 
utbildningen inte har så stark koppling till de faktiska yrkesuppgifter som väntar. En lärare 
skall inte bara kunna planera lektioner, utan måste också behärska att kunna kommunicera 
med elever och förstå vari deras eventuella svårigheter består (ibid. s. 91).  
 
Också Nyberg (2002) upplevde att han saknade en koppling mellan teori och praktik under 
den egna lärarutbildningen.  Detta fick honom att skriva boken Välkommen till 
verkligheten, som är en introduktion för nyutexaminerade lärare. En av de lärare som 
uttalar sig i boken menar att hon känt sig lurad under utbildningen om vad jobbet verkligen 
innebär. Hon menar att allt för mycket har kretsat kring planering av lektioner (ibid. s. 11).  
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7.4 Positiv respons  
Vår intervjuade lärare har vid flera tillfällen fått uppleva positiv respons från olika håll. 
Hon har bland annat fått det från en av hennes första arbetsplatsers dåvarande rektor, 
Gudrun Malmer. Också vid urvalsförfarandet till lärarutbildningen fick läraren uppleva 
positiv respons från antagningsgruppen. Denna ansåg att hon i sitt muntliga genomförande 
hade förmågan att fånga tillfället. Under sin första tid som lärare fick hon återigen beröm 
för sitt sätt att arbeta på. Flera aktiviteter pågick parallellt i klassrummet, vilket ansågs vara 
ovanligt på den tiden.  Vi tror att den positiva respons som hon fått erfara, har varit av vikt 
för att föra henne framåt i sin yrkesprogression. Enligt vår mening måste det vara 
betydelsefullt när man förstår att även andra tror på vad man gör. Vi vill knyta detta till 
Imsen (2000), som hänvisar till George Herbert Meads speglingsteori. Genom den kan 
förstås att en människas självuppfattning skapas genom interaktion med omgivningen. 
Utifrån andra människors reaktion, bedömer sedan individen sig själv. Med andra ord, ”Vi 

speglar oss i andras reaktioner på oss själva” (ibid. s. 353). Vi menar också att det Bruner (2002) 
talar om, kan appliceras på en vuxen människas situation. Han menar att skolan har en 
viktig roll vad gäller formandet av en individs självuppfattning. Det är där eleven kommer i 
kontakt med andras bedömning av den egna prestationen. Detta leder i sin tur till att eleven 
bedömer sig själv utifrån andras bedömning (ibid. s. 55). Vi menar att det likaväl går att 
säga att vi vuxna också bedömer oss själva i relation till hur andra bemöter och bedömer 
oss. 

7.5 Ensam är inte alltid stark 
Den avgörande händelse som framträdde starkast under vår intervjuade lärares första tid i 
yrket, var när en av hennes elever avled. Hon upplevde inte att hon fick något stöd, vare sig 
från kollegor eller från skolledning. Det framgår i Alsterdals Rapporter från ett skolgolv 
(2006) att en lärare fått stöd från skolledningen vid en elevs bortgång. Detta hjälpte henne 
att hantera den svåra situationen. Hon lyssnade också på elevernas spontana tankar och 
känslouttryck och drog nytta av dem vid sitt handlande (ibid. s. 71ff). Vi kan föreställa oss 
att det vid en tragisk händelse som denna, är oerhört betydelsefullt med stöd från alla håll. 
Vi förstår vikten av att inte behöva känna sig ensam då.  
 
När hon vid ett senare tillfälle fick ett handikappat barn i sin klass fick hon visst stöd, i 
form av att hon därmed fick färre antal elever i klassen. Läraren berättade vidare om en 
speciell händelse, då hon bad om hjälp för att hon kände att hon inte redde ut situationen. 
Vår intervjuade lärare sade att detta var för henne något av en milstolpe i hennes yrkesliv. 
Hon liknar förmågan att kunna be om hjälp, vid att ”ha en livbåt till hands”. Utifrån de 
erfarenheter hon gjort, har hon insett betydelsen av att våga be om hjälp när så behövs. Hon 
säger att en lärare inte behöver tro att den behöver klara allt själv. Nyberg (2002) talar om 
att det innebär en professionalitet att kunna be om hjälp och inte alltid försöka klara allting 
på egen hand. Han menar att nya lärare riskerar att fara illa om de räds att fråga andra till 
råds (ibid. s. 86).  
 
En annan viktig upptäckt utgjorde insikten om avsaknad av samarbete kring de stora 
frågorna med kollegor. Tidigare fanns inte någon tid avsatt för samtal. Vi funderar här över 
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om detta skulle kunna förstås utifrån tidigare läroplaners utformning. Det talades inte om 
arbetslag, vilket det gör i nuvarande läroplan.  Av den framgår att ”Alla som arbetar i skolan skall 

[…] samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren skall […] samverka med 
andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94). Den intervjuade läraren ställer sig positiv till 
denna förändring. Om man har funderingar är det inte svårt att fråga någon annan till råds.  
Också Colnerud och Granström (2002) pekar på arbetslagets roll vad gäller samordning 
och gemensam planering. Elever med svårigheter är en gemensam angelägenhet för 
arbetslaget enligt författarna. Den pedagogiska planeringen utförs dock i stor utsträckning 
av respektive lärare. (ibid. s. 88). Också många av de praktiska problem som uppstår 
dagligen, har varje lärare att ta ställning till själv (ibid. s. 35). 

7.6 Läraren som person och funktion 
Ytterligare en avgörande händelse för vår lärare var insikten om att en lärare är ”både person 

och funktion”. Eleverna skall veta att läraren är en människa med tankar och känslor. Det är 
dock viktigt att eleverna får en förklaring till varför läraren reagerat på ett visst sätt. 
Läraren som person och funktion skulle vi vilja knyta till Alsterdals Rapporter från ett 
skolgolv (2006). I den berättar en av de intervjuade lärarna om ett tillfälle då hon blev 
mycket arg på sin klass och visade detta tydligt för dem. Hon vågade visa att hon var 
människa genom att reagera kraftigt. När hon efter några år lämnade klassen kunde de 
skämta om ”den gången då fröken blev så arg” (ibid. s. 98), därmed visste alla vilken episod det 
rörde sig om. Även Nyberg (2002) menar att en lärare måste kunna bli arg, men att det är 
viktigt att man då kan ge en förklaring till orsaken (ibid. s. 31). Också i Mathiasson (1996), 
uttalar sig en erfaren lärare om att en del av lärarrollen består i att kunna fatta många och 
snabba beslut. Det händer att dessa ibland blir felaktiga. Det är då viktigt att kunna reda ut 
dessa och att kunna be om ursäkt (ibid. s. 38). Vår intervjuade lärare berättar att hon tycker 
att undervisa, är att hela tiden delge eleverna en bit av sig själv. Samtidigt skall läraren 
alltid tänka på att vara professionell, vilket innebär att läraren skall vara medveten om att 
den har ett uppdrag att utföra. 

7.7 Guldkorn 
Att kunna se guldkorn i vardagen är ytterligare en avgörande händelse i vår lärares 
yrkesliv. Hon sade sig inte ha sett dessa i början av sin karriär. Att guldkorn är av betydelse 
framgår också i Alsterdals Rapporter från ett skolgolv (2006).  Där berättar en lärare att 
hon avslutar varje dag med att låta någon av eleverna tala om vad den tyckte att dagens 
guldkorn bestod av. Läraren menar att det inte endast är läraren som skall finna 
guldkornen, utan även eleverna själva (ibid. s. 65). Förmågan att se guldkorn i vardagen 
torde enligt vår mening kunna bidra till känsla av arbetsglädje och tillfredställelse.  
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7.8 Olika läroplaner/kursplaner 
7.8.1 Elevers delaktighet 

En av de avgörande händelserna i hennes yrkesliv var bland annat när Lgr 80 kom. Från att 
läroplanerna tidigare varit strikt detaljerade, innebar Lgr 80 en målstyrd och därmed friare 
läroplan. I och med denna förändring började lärare nu samarbeta med varandra i arbetslag. 
Tid fanns med ens avsatt för pedagogiska diskussioner lärare emellan. Detta säger sig 
läraren saknat tidigare och därför kom hon att uppskatta denna förändring. Den nya 
läroplanen innebar också att eleverna blev delaktiga i arbetssättet. Hennes positiva 
inställning till det nya tänkandet i Lgr 80, skulle enligt vår mening kunna förstås utifrån det 
faktum att hon då hunnit få en viss yrkeserfarenhet. Vi funderar över vårt eget kommande 
yrkesliv och känner att det kanske kan vara en trygghet att ha en mer detaljstyrd läroplan 
att handla efter, då vi är ovana och inte har hunnit skaffa oss en erfarenhet att falla tillbaka 
på.  
 
Vi har under den verksamhetsförlagda utbildningen fått ta del av olika skolors lokala 
kursplaner och därigenom fått veta vad som skall behandlas under respektive skolår. Om 
dessa inte hade funnits skulle mål att uppnå för skolår 5 kännas för avlägset när man 
arbetar i en årskurs 1 eller 2. Ingenting anges hur vägen fram till år 5 skall gå till. Detta 
förutsätter nog enligt vår mening en viss erfarenhet. Vi inser å andra sidan att en strikt 
läroplan kan försvåra för en individanpassad undervisning och kanske kan upplevas som 
hindrande för den mer erfarne läraren. Våra tankar vill vi koppla till Carlgren och Marton 
(2003) som pekar på att tidigare läroplaner varit mer detaljerade än de senare. I tidigare 
läroplaner angavs på ett mer detaljerat sätt, vilket innehåll som skulle behandlas. 
Författarna nämner att de senare läroplanernas innehållsanvisningar är betydligt färre. 
Carlgren och Marton menar att de förändringar som en ny läroplan innebär, också innebär 
förändrade krav på lärarna. Med den nuvarande läroplanen kommer det an på de enskilda 
lärarna att ta ställning till både vilket innehåll som skall behandlas och på vilket sätt, för att 
kunna nå uppsatta mål (ibid. s. 80). Författarna pekar på att samtidigt som lärarna fått friare 
händer i och med att anvisningarna blivit färre, har det å andra sidan medfört att den 
stödstruktur som Skolöverstyrelsens krav kan ha inneburit, nu tagits bort. Lärarna är idag 
mer hänvisade till det kollegiala samarbetet, exempelvis vad gäller tolkningsfrågor (ibid. s. 
83).  
 
Den intervjuade läraren talar om sin syn på att eleverna alltid skall vara delaktiga i 
planering och utvärdering av sina mål i skolan. Så såg det, enligt henne, inte ut i skolan 
tidigare. Då bestämde läraren allt utifrån läroplanens anvisningar. I den nuvarande 
läroplanen står att ”Läraren skall […] tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervisningen och 

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett 
demokratiskt samhälle” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet, Lpo 94).  Vad gäller elevers delaktighet kunde vi under våra observationer, 
konstatera att de lokala kursplanemålen satt väl synliga i klassrummet. Dessa hade först 
utarbetats av skolans pedagoger, för att sedan omformuleras till ett mer elevanpassat språk. 
Vartefter ett visst moment behandlats, tog läraren ned det eller de mål som anknöt till vad 
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som just gjorts och uppmärksammade eleverna på att de just då jobbat mot ett eller flera av 
dessa mål. Läraren understryker verkligen att dessa inte endast är en väggdekoration. De 
skall ingå på ett konkret sätt i elevernas skolvardag.  

7.8.2 Förändringar 

Läraren tyckte att förändringarna i läroplanerna ibland gick väl snabbt fram. Det tog ibland 
tid för skolorna att anamma de nya idéerna. Att det kan ta tid för skolorna pekar också 
Linde (2000) på. Författaren talar om transformeringen av läroplanen och nämner att det 
sker en viss förskjutning av implementerandet av de nya idéer en ny läroplan representerar 
(ibid. s. 49).  
 
Vår lärare upplevde det som om de som skrev läroplanerna inte alltid var de som var ålagda 
att utföra uppdragen. Goodson (1996) pekar på just detta, att det finns mycket skrivet om 
tillvägagångssätt om hur lärare bör göra i sin undervisning. Han konstaterar vidare att de 
som har i uppdrag att utföra det föreskrivna, ofta inte kommer till tals (ibid. s. 73). Också i 
Skolverkets skrift Att organisera kunskap (2001), framgår att styrdokumenten kritiseras för 
sin avsaknad på koppling till skolans verklighet (ibid. s. 43). Även Arfwedson (1994) pekar 
på att det inte är lärare som formulerar läroplanerna. Det är dock lärarna som har att 
realisera dessa för eleverna. I samband med detta har de också en verklighet att förhålla sig 
till, som också kan begränsa handlandet. Arfwedson nämner bland annat ekonomiska 
ramar, som exempel (ibid. s. 115 ). Även vår intervjuade lärare menar att det finns många 
faktorer som skolor måste förhålla sig till. Också hon nämner ekonomin.  
 
I Skolverkets skrift Att organisera kunskap (2001) framgår att det sedan lång tid tillbaka 
pågått diskussioner om hur skolans undervisning skall bedrivas. Vissa har förespråkat 
traditionell, strukturerad katederundervisning, medan vissa i stället förespråkat en mer 
”elevaktiv undervisning” (ibid. s. 28). Man har i alla tider haft en förväntan på att skolan skall bli 
något annat än den är för tillfället (ibid. s. 28). Detta vill vi knyta till vår intervjuade lärare. 
Med tanke på att läraren erfarit flera läroplaner ställde hon sig frågande till om inte vissa 
frågor borde vara oberoende av den rådande regeringens politik. Dessa erfarenheter har fått 
henne att fundera på vilka effekter alla förändringar får för eleverna, då fötterna med jämna 
mellanrum rycks undan på dem. Också Linde (2000) hävdar att synen på skolans 
värdegrund kan variera utifrån skilda regeringars olika ideologiska ståndpunkter. Detta 
menar han påverkar skolsystemet, med tanke på att de värderingar som förmedlas i skolan, 
är desamma som de den sittande regeringen representerar (ibid. s. 37). I Skolvärlden frågar 
sig Thunberg i sin krönika Lägg skolfrågorna utanför partipolitiken, om vissa frågor 
rörande skolan, inte borde vara partipolitiskt oberoende. Hon nämner som exempel 
betygsättandet, där hon påstår att samtliga partier borde vara eniga innan eventuella 
förändringar av betygssystem sker (Skolvärlden, 2007, s. 28). 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion  
Vi kan konstatera att vi under arbetets gång ibland haft en känsla av att vi trevat oss fram. 
Det har inte varit så tydligt vilken slutprodukt arbetet skulle resultera i. När vi började 
intervjuerna visste vi inte på förhand vad dessa skulle mynna ut i. Den induktiva metoden 
är en sökande metod, där man upptäcker saker med tiden. Livshistoriemetoden var för oss 
en ny erfarenhet, så också detta gjorde att vi upplevde en viss osäkerhet.  Vi kände en viss 
oro för att vi kanske inte skulle kunna tolka vilka de avgörande händelserna var. Kanske är 
det just det som är typiskt för tolkningen, att det inte finns något på förhand givet svar.   
 
Observationerna syftade till att få möjlighet till triangulering. Vår triangulering bestod av 
observationer, intervjuer samt koppling till litteratur. Vår avsikt med trianguleringen var att 
stärka resultatets tillförlitlighet på så sätt att observationen skulle kunna stödja vad som 
senare framkom vid intervjuerna. Vi föreställde oss att våra observationer skulle kunna 
påverka lärarens sätt att agera på. Kanske skulle faktumet att hon var observerad, kunnat 
påverka henne till att agera på ett sätt som hon annars inte brukade göra. Vi fick dock en 
känsla av att hon var avspänd och agerade på ett sätt som hon vanligtvis brukade. Troligtvis 
skulle situationen kunnat upplevas mer obekväm om vi hade varit forskare eller exempelvis 
observatörer från Skolverket. Det faktum att vi endast var studenter skulle enligt vår 
mening kunnat bidra till att situationen kändes avspänd. Den av oss som sedan tidigare 
träffat läraren, vet att läraren är positivt inställd till att elevernas föräldrar kommer och 
hälsar på i skolan. Kanske är hon därför van vid att det finns flera vuxna i klassrummet och 
därmed är hon kanske heller inte främmande för att bli iakttagen.  
 
Vad gäller intervjuerna hade vi där funderingar på om det faktum att en av oss studenter 
inte träffat läraren tidigare, skulle påverka intervjusituationerna. Vi kunde dock konstatera 
att vi redan på morgonen första dagen, fick en god och avspänd kontakt. Därmed kändes 
intervjuerna lite som goda samtal. Vår känsla av avspändhet fick vi bekräftad genom att 
läraren talade mycket fritt och spontant och vi valde därför att inte avbryta. Vi behövde 
därmed inte ställa många av våra planerade frågor för att få svar. Vi kunde dock konstatera 
att samtalet blev än mer avspänt och spontant såväl före som efter inspelningarna. Det 
förefaller därför troligt att bandspelaren kan ha haft en viss inverkan. Vidare hade vi 
funderingar kring om läraren möjligtvis skulle komma att svara såsom hon trodde att vi 
ville ha svaren. Vårt intryck vid intervjusituationerna var dock att hon svarade ärligt och 
spontant. Detta utesluter dock inte att det kan finnas saker som trots allt kan ha blivit 
förbisedda och osagda. Vår erfarenhet är att människor samtalar på ett annat sätt när de 
talar med vänner och bekanta som de känner väl. 
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Då läraren under arbetets gång haft möjlighet att ge synpunkter på eventuella korrigeringar, 
tror vi att livsberättelsen mynnat ut i en livshistoria hon accepterat. Läraren har med andra 
ord haft tolkningsföreträde. Eftersom vi successivt återkopplat till henne för synpunkter, 
bedömer vi validiteten tillfredställande. Vi har undersökt det vi avsåg att undersöka, 
nämligen vilka avgörande händelser som fört läraren framåt i yrkesprogressionen.  
 
Vad gäller reliabiliteten handlar den om huruvida vår undersöknings resultat är tillförlitligt 
eller ej. Egentligen är det nog bara vår intervjuperson som kan uttala sig om huruvida 
tillförlitligheten är hundraprocentig eller inte. Enligt vår mening gav våra observationer 
ytterligare stöd för vad som senare framkom under intervjutillfällena. Vi kan konstatera att 
läraren ”lever som hon lär”. Vi kan vidare konstatera att de svar vi fått av den intervjuade 
läraren stämmer väl överens med vad som framkommit av den litteratur vi använt oss av. 
Genom tidigare nämnd litteratur har vi sett att flera personer har gett uttryck för detsamma 
som läraren gjort. Detta torde enligt vår mening kunna visa på att också reliabiliteten är 
tillfredställande. 

8.2 Vad vi lärt oss genom livshistoriemetoden  
Den föreliggande livsberättelsen syftade till att genom livshistoriemetoden, ge förståelse 
för vilka avgörande händelser (så kallade critical incidents) läraren mött under sin 
lärargärning och på vilket sätt dessa fört henne fram till den professionalism som idag 
besitts.  
 
Vi har insett att en lärare möter många situationer under sitt liv, som formar sättet att sedan 
undervisa på. Livsberättelsen har gett oss en förståelse för att en undervisningssituation är 
en komplex process, där många faktorer inverkar. En lärare har bland annat elever, 
föräldrar, läroplaner, ekonomi och skolans fysiska miljö att ta hänsyn till. Dessa faktorer 
kan inrymma såväl möjligheter som begränsningar. Vi förstår vikten av att låta lärare 
komma till tals, då de vet hur skolverkligheten som de har att förhålla sig till ser ut. Att få 
ta del av lärares egna berättelser, om hur de upplever sin arbetssituation och ta tillvara 
dessa erfarenheter, skulle enligt vår mening kunna vara en framkomlig väg att gå för att 
överbrygga det glapp mellan uppdragsgivare och uppdragstagare som den intervjuade 
läraren gav uttryck för. Kanske är det som Goodson konstaterar, att de som har i uppdrag 
att utföra det föreskrivna, ofta inte kommer till tals (ibid. s. 73). Kanske är det då inte så 
märkligt att det kan finnas en viss tröghet i att omsätta nya läroplaner i praktiken. Därav 
kan vi förstå vikten av det Goodson talar om, nämligen att ”stärka lärarnas röster”.  

8.3 Vidare forskning 
I och med att vår intervjuade lärares livshistoria kommit till stånd har den bidragit med 
ytterligare empiriskt material för fortsatt forskning om lärares yrkesliv. Hartman (2001) 
pekar på att det ofta talas om att teorier skall prövas och verifieras, men ingenting sägs om 
hur vägen fram till teorigenereringen ser ut (ibid. s. 9). Livshistoriemetoden är en metod 
genom vilken man genom att ta del av en människas livsberättelse, samlar in data för 
analys. Dessa data kan tillsammans med data från andra undersökningar ge upphov till ett 
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mönster, vilket i sin tur kan leda till en teori. Teorier kan med andra ord växa fram ur 
insamlade data av induktivt slag.  Vår definition av begreppet teori är att det är en helhet av 
företeelser . 
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 9. Avslutningsvis 
Vi har konstaterat att för att kunna bli en bra lärare, krävs det att man kan navigera mellan 
kobbar och skär. Ibland händer det någonting alldeles speciellt, man kanske går på grund. 
Det kan då vara bra att ha en livbåt till hands. Ur dessa händelser uppstår förhoppningsvis 
något gott, det vill säga att en yrkesprogression kommer till stånd. Kanske är det också så, 
att det oförutsägbara är en förutsättning för utveckling. Detta anar vi gäller för såväl vuxna 
som barn. För att göra seglatsen till en så angenäm upplevelse som möjligt för alla i båten, 
finns det dock några vägledande tankar vi tagit del av genom följande dikt: 
 

Om ett barn...  

Om ett barn får uppleva kritik, lär det sig att fördöma.  

Om ett barn får uppleva fientlighet, lär det sig att slåss.  

Om ett barn görs till åtlöje, utvecklar det blyghet.  

Om ett barn upplever skam, lär det sig att känna sig skyldig.  

 

Om ett barn behandlas med tolerans, lär det sig tålamod.  

Om ett barn får uppmuntran, lär det sig förtroende.  

Om ett barn får beröm, lär det sig att uppskatta.  

Om ett barn får uppleva rent spel, lär det sig rättvisa.  

Om ett barn får uppleva säkerhet, lär det sig känna tilltro.  

Om ett barn får uppskattning, lär det sig vara tillfreds med sig själv.  

Om ett barn är accepterat och möts med vänskap, lär det sig att 

känna kärlek i världen.  

 

Dorothy Law Holte  

Svensk översättning: Gunnel Linde 
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Bilaga 1 
Vid intervjuerna har vi utgått från följande frågeställningar: 

• Hur ser Dina minnen från den egna skolgången ut? 
• Varför valde Du att utbilda Dig till lärare? 
• Vill Du berätta om Dina minnen från lärarutbildningen? 
• Hur minns Du Din första tid som lärare? 
• Finns det några skillnader i hur det är att arbeta som lärare idag, mot hur det var när 

Du började Din yrkesbana? 
• Vilken är Din syn på lärarrollen och undervisningen? 
• Vad kännetecknar, enligt Dig, en idealisk lärare? 
• Vilka läroplaner har Du erfarenhet av? Vill Du berätta något speciellt från dessa? 
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