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Abstract 
 

I dagens samhälle tycks alla ha en åsikt om skolan, och den får ofta utstå kritik, men sällan 

lyfts lärarnas perspektiv fram. Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur några 

lärare i grundskolans tidigare år i Sverige och Bolivia ser på sitt eget yrke och upptäcka 

likheter och skillnader mellan de två länderna. Frågeställningarna som användes var: Vad 

innebär det att vara lärare i respektive land? Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna 

med sitt yrke? Vilka möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och yrkets utveckling 

anser sig lärarna ha? Vilka skillnader och likheter finns mellan lärare i Sverige och Bolivia 

angående synen på sitt yrke? Till denna undersökning har åtta klasslärare i skolår 1-6 valts ut, 

hälften verksamma i Sverige och hälften i Bolivia. De arbetar på fyra skolor, belägna i fyra 

olika kommuner. För att uppnå syftet genomfördes intervjuer enskilt med varje lärare. 

Resultatet av undersökningen visar att de intervjuade lärarna anser att vara lärare innebär att 

undervisa, att fostra barn, att hålla många bollar i luften, att se till barnens bästa, och att arbeta 

i offentlighetens ljus. Fördelarna med läraryrket är, enligt dem, glädjen som eleverna 

förmedlar, och tillfredsställelsen de känner när en elev lyckas, samt tjusningen i att aldrig veta 

vad som kommer att hända. Nackdelarna kan sammanfattas som att man inte alltid får 

möjligheterna att hjälpa eleverna att lyckas. Lärarna känner att de påverkar vad som sker i 

klassrummet, fastän de är styrda av centralt beslutade dokument. Likheterna i synen på sitt 

yrke består av glädjen att arbeta med barnen och omtanken om dem, vikten av att kunna 

kontrollera dem samt att känna att man gör skillnad. Skillnaderna i synen grundas i de skilda 

ekonomiska förutsättningarna som lärarna i de två länderna har, samt att de svenska lärarna 

ser tidsbristen som ett stort problem, vilket de bolivianska inte nämner. Min slutsats är att 

lärarna har en varierad syn på sitt yrke samtidigt som de delar åsikt gällande många aspekter 

av yrket, trots att de arbetar under vitt skilda förhållanden. 

 

 

Nyckelord 
Lärare, Grundskolans tidigare år, Sverige, Bolivia 
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2 Inledning 

Skolan har i dagens samhälle blivit en institution som påverkar oss alla. I och med skolplikten 

så undkommer ingen skolans grepp. Detta innebär att alla har en relation till skolan, som ju är 

en plats där man vistas under större delen av barndomen och ungdomsåren. Vår identitet 

formas i mångt och mycket inom skolans väggar, och de krav som skolan ställer på oss ger 

oss en bild av vilka krav samhället ställer på oss. Det är då inte att förundras över att många 

har åsikter om skolan och de som arbetar i den. I Sverige, den senaste tiden, har det hörts 

många röster om att skolan inte håller måttet. Till och med Sveriges förre skolminister Jan 
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Björklund har anklagat skolan för att vara en flumskola, men det som denna studie inriktar sig 

på är lärarna. Vad tycker lärarna om skolan? Vad anser de om sin situation? 

 

Intresset riktas också mot en jämförelse med lärare i ett annat land, ett land med helt andra 

förutsättningar, historia och demografisk sammansättning. Valet föll på Bolivia, Sydamerikas 

fattigaste land, och med en stor andel ursprungsbefolkning, vilket är ovanligt för regionen. 

Det största skälet till att Bolivia valdes var ändå för att kontakten med lärare i landet 

underlättades av familjekontakter, men även för att jag redan hade viss kännedom om 

förhållandena i landet. Intresset väcktes för att lära mig mer om de bolivianska lärarnas 

situation, samt upptäcka om det fanns likheter och skillnader jämfört med hur de svenska 

lärarna uppfattade sitt yrke. Förhoppningen är att med denna studie kunna bidra till en ökad 

kunskap om vad som kan förena och skilja lärare i vitt skilda kontexter åt, samt att belysa 

lärarnas arbete genom deras eget perspektiv. 

 

 

2.1 Bakgrund 

Då intervjuerna genomfördes kort tid efter att både Sverige och Bolivia fått nya läroplaner 

presenteras ingen forskning om lärares arbete gjord med utgångspunkt i Lgr 11 eller Currículo 

del subsistema de la educación regular. Dock presenteras de avsnitt av de nya läroplanerna 

som är relativa för denna studie eftersom lärarna redan hade börjat arbeta med dem. Dessutom 

är skillnaderna mellan Lgr 11 och Lpo 94 inte vara signifikativa för resultatet i denna studie. 

2.1.1 Grundskolan i Sverige 

I Sverige är grundskolan obligatorisk och består av nio årskurser, som börjar det år då eleven 

fyller sju år och avslutas normalt det år då den fyller 16. Enligt den svenska skollagen (skollag 

2010:800), som röstats igenom av Sveriges Riksdag, indelas varje läsår i två terminer, 

hösttermin och vårtermin, vars längd, början och slut bestäms av regeringen. Den är avgiftsfri 

och eleverna ska ha tillgång till läromedel utan kostnad samt till näringsriktiga skolmåltider. 

Huvudmannen är kommunen, med undantag för privata skolor, som måste se till 

att ”utbildning kommer till stånd för alla som enligt denna lag har rätt att gå i grundskolan och 

inte fullföljer sin skolgång på annat sätt” (SFS 2010:800). 

 

Utbildningens syfte är att ge eleverna kunskaper och värden, och utveckla elevernas förmåga 

att tillägna sig dessa. Den ska formas så att den bidrar till personlig utveckling, samt 

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för vidare studier. Utbildningen ska 

främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för aktivt deltagande i 

samhället. Skolan ska se till att alla elever ska få stimulans att utvecklas efter sina möjligheter 

och de som kan nå över målen ska ges möjlighet att göra så. Dessutom är skolan skyldig att 

fortlöpande informera elevernas vårdnadshavare om deras utveckling. Minst en gång per 

termin ska ett utvecklingssamtal hållas och 

 
läraren ska i en skriftlig individuell utvecklingsplan 

1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de 

ämnen som eleven får undervisning i, och 

2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i 

övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

Den individuella utvecklingsplanen får även innehålla omdömen om elevens utveckling i 

övrigt inom ramen för läroplanen, om rektorn beslutar det. Överenskommelser mellan 
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läraren, eleven och elevens vårdnadshavare vid utvecklingssamtalet ska alltid 

dokumenteras i utvecklingsplanen (SFS 2010:800). 

 

Läraren skall, enligt läroplanen (Lgr 11), utifrån kursplanernas krav utvärdera varje elevs 

kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och hemmen samt 

informera rektorn. 

 

Betygen är målrelaterade och uttrycker i vad mån den enskilda eleven har uppnått de 

nationella kunskapskrav som finns för respektive ämne. Som stöd för betygsättningen finns 

ämnesspecifika kunskapskrav för olika betygssteg. Enligt skollagen så ska betyg utfärdas vid 

varje terminsslut från och med höstterminen i årskurs sex till och med vårterminen i årskurs 

nio. Betygen i den svenska betygsskalan är A, B, C, D, E och F, där A är det högsta betyget 

och E det lägsta. När en elev inte har nått kunskapskraven för ämnet sätts betyget F. När det 

saknas underlag för att bedöma en elevs kunskaper ska inget betyg ges (SFS 2010:800). 

 

Undervisningen ska omfatta följande ämnen: 

- bild, 

- engelska, 

- hem- och konsumentkunskap, 

- idrott och hälsa, 

- matematik, 

- musik, 

- naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi, 

- samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap, 

- slöjd, 

- svenska eller svenska som andraspråk, och 

- teknik. 

Samt språkval, elevens val, skolans val, och modersmål för de elever som ska erbjudas 

modersmålsundervisning (SFS 2010:800). Dock studerar inte eleverna alla ämnen från början. 

I kursplanerna för Engelska, Hem- och konsumentkunskap, Musik, Slöjd och Teknik finns det 

kunskapskrav för årskurs sex och nio. I kursplanen för Moderna språk finns det kunskapskrav 

endast för årskurs nio. I kursplanerna för övriga ämnen finns kunskapskrav för årskurs tre, sex, 

och nio (Lgr 11). 

 

 

 

2.1.2  Den obligatoriska utbildningen i Bolivia (Educación Primaria 
& Educación Secundaria) 

Den obligatoriska utbildningen i Bolivia omfattar tolv årskurser och börjar det år som 

eleverna fyller sex år och avslutas det år som eleverna fyller arton. Den består av två nivåer: 

primär utbildning och sekundär utbildning. Grundskolan är flerspråkig och interkulturell, i 

den meningen att alla elever lär sig två inhemska språk. I de områden där endast spanska talas 

så studeras det som förstaspråk och ett av ursprungsfolkens språk som andraspråk. I de 

områden där endast ett av ursprungsfolkens språk talas så studeras det som förstaspråk och 

spanska som andraspråk, och i de områden där flera av ursprungsfolkens språk talas är det 

ursprungsfolkens rådsmedlemmar som avgör vilket språk som ska studeras i skolan som 

förstaspråk, men andraspråket blir alltid spanska. Det tas särskild hänsyn till språk som är 

utrotningshotade. Med ursprungsfolk menas, enligt den bolivianska lagen om autonomi och 

decentralisering, de folk som existerade innan européernas invasion och kolonisering. De 
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utgör en socialpolitisk, historiskt utvecklad enhet med sin organisation, kultur, sina 

institutioner, lagar, ritualer, sitt språk och andra gemensamma egenskaper (Ley marco de 

autonomías y descentralización, 2010). Föräldrarnas medverkan i deras barns utbildning 

garanteras genom representativa organ i alla nivåer av det statliga utbildningssystemet (Ley de 

la educación, 2010). 

 

Syftet med utbildningen beskrivs i den bolivianska skollagen i elva punkter som kortfattat 

redogör för vilka kunskaper, förmågor och attityder som eleverna ska utveckla. Det läggs stor 

vikt vid respekten för var och ens kulturella identitet och att eleverna ska lära sig tre språk, två 

inhemska och ett utländskt. De ska också lära sig att respektera olika kulturer och kämpa mot 

diskriminering. Utbildning ses som ett sätt att bekämpa fattigdom och miljöförstörelse. Den 

ska förespråka ett samhälle byggt på ickevåld och de mänskliga rättigheternas fullständiga 

giltighet. Ursprungsfolkens traditioner genomsyrar utbildningen såsom målet att leva i 

harmoni med Moder Jord, samtidigt som man värnar om de andra kulturerna som finns i 

Bolivia. De sista punkterna handlar om att värna om och konsolidera nationen samt kämpa för 

att Bolivia återfår de territorier som ger tillträde till Stilla Havet. 

 

Den primära utbildningen är uppdelad i fyra ämnesområden: Kosmos och tanke, Nation och 

samhälle, Jordeliv och territorium, samt Teknologisk kunskap och produktion. I Kosmos och 

samhälle ingår ämnet Värderingar, spiritualitet och religioner. I Nation och samhälle ingår 

ämnena Kommunikation och språk, Datakunskap, Ursprungsfolkets språk, Utländskt språk, 

Idrott, Musik och Samhällskunskap. I Jordeliv och territorium ingår ämnet Naturkunskap. 

Slutligen, i Teknologisk kunskap ingår ämnena Matematik och Utbildning och orientering mot 

yrkeslivet.(Currículo del subsistema de educación regular, 2011) 

 

I den sekundära utbildningen, som består av samma fyra ämnesområden, har antalet ämnen 

utökats från tio till femton. I ämnesområdet Kosmos och tanke ingår ämnena 

Världsuppfattning, filosofi och psykologi och Värderingar, spiritualitet och religioner. I 

Nation och samhälle ingår ämnena Kommunikation och språk, Ursprungsfolkets språk, 

Utländskt språk, Bild, Idrott, Musik och Samhällskunskap. I Jordeliv och territorium ingår 

ämnena Biologi och geografi och Fysik och kemi. I det fjärde och sista ämnesområdet, 

Teknologisk kunskap och produktion, ingår ämnena Matematik, Allmän teknisk utbildning 

och Specialiserad teknisk utbildning.(Currículo del subsistema de educación regular, 2011) 

 

För att utvärdera eleverna ges både skriftliga omdömen och numrerade betyg. Den 

bolivianska betygsskalan går från 0-100. Där 100 är det högsta betyget och lägst betyget 50 

krävs för att räknas som godkänd. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att den bolivianska obligatoriska utbildningen främst skiljer 

sig från den svenska i och med att den är tolvårig och uppdelad i två skilda perioder som varar 

i sex år vardera. Man börjar dessutom grundskolan vid sex års ålder istället för sju som i 

Sverige. En annan stor skillnad är att alla elever i Bolivia inte studerar på samma språk. Det 

kommer istället vara det dominerande språket i regionen som används som förstaspråk i 

undervisningen. Alla elever studerar visserligen spanska, som är det språk som alla bolivianer 

förväntas behärska, men alla gör det inte som om det vore deras förstaspråk. Dessutom är en 

tredje skillnad att syftet med utbildningen är mycket mer specificerat än vad som uttrycks i 

den svenska skollagen, och anpassat till den kontexten som en före detta koloni som vill 

återupprätta den ursprungliga befolkningens rättigheter och status samtidigt som man vill ta 

hänsyn till att Bolivia idag är ett mångkulturellt land vars historia präglats av att vara en 
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koloni. Detta framhävs genom att det spanska språket fortsatt har den starkaste ställningen av 

de språk som talas i Bolivia. 

 

 

 

2.1.3 Den svenska läroplanen 

Sverige har nyligen fått en ny läroplan för grundskolan (Lgr 11) som togs i bruk inför läsåret 

2011/2012. Innan dess styrdes skolan av den tidigare läroplanen (Lpo 94). Den svenska 

läroplanen för grundskolan (Lgr 11) är uppdelad i två delar, varav den första delen innehåller 

skolans värdegrund och uppdrag och dess övergripande mål och riktlinjer. Den andra delen, 

som är en nyhet jämfört med Lpo 94, innehåller kursplanerna för de olika ämnena som 

undervisas i grundskolan. Läroplanen börjar med att ange att syftet med skolan är att eleverna 

ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Därefter följer de olika värden som ska 

förmedlas till eleverna, så som ”respekten för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på” (Lgr 11, 

2011:7). 

 

Läroplanen kräver av lärarna att de är sakliga och ser till varje enskild elevs behov, samtidigt 

som arbetet ska utföras på ett sådant sätt att de värderingar, som eleverna ska anamma, 

upplevs, och färdigheter, som hör det demokratiska samhället till, tränas. Läraren har som 

uppdrag att fostra eleverna genom att överföra och utveckla kulturarvet. De ska främja 

elevernas lärande och se till att de stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och 

värderingar. Dessutom ska undervisningen genomföras med ett historiskt, miljö-, 

internationellt och etiskt perspektiv. Dessa perspektiv är övergripande, precis som respekten 

för eleverna och strävan mot att främja deras harmoniska utveckling. 

 

Läroplanen ställer även mer direkta krav på läraren genom att i sju av åtta stycken i 

kapitlet ”Övergripande mål och riktlinjer” ha rubriken ”Riktlinjer” och inledas med 

uppmaningen  ”Läraren ska”. Det står alltså specifikt vad läraren ska göra. Dessa krav på 

läraren ingick även i Lpo 94. De förändringar som genomförts i Lgr 11 gäller endast 

specifikationer, och påverkar inte innehållet i kraven. Enligt forskarna Brynolf, Carlström, 

Svensson och Wersäll, som har studerat Lpo 94, så har lärare sju olika roller i skolan: De ska 

överföra normer och värderingar, förmedla kunskaper, utveckla eleverna, skapa god miljö för 

lärande, samverka med olika intressenter, värdera, betygsätta samt informera om elevernas 

prestationer, och utveckla den egna skolan. Eftersom kraven på lärarna är de samma i de båda 

kursplanerna har de slutsatser som forskarna dragit validitet även för Lgr 11. 

 

Den andra delen av läroplanen innehåller, som nämnts ovan, kursplanerna för alla de ämnen 

som undervisas i grundskolan. I regeringens proposition från 2008 Tydligare mål och 

kunskapskrav – nya läroplaner för skolan kritiseras Lpo 94 för konstruktionen av mål att 

sträva mot och mål att uppnå, som har gjort att målsystemet har upplevts som otydligt och 

svårtillgängligt. Mängden mål har varit för många och målen har varit för lika läroplanens 

övergripande mål. Dessutom har för stort tolkningsutrymme lämnats vilket lett till vitt skilda 

tolkningar på lokal nivå. Regeringen föreslår att mängden mål reduceras och att kursplanerna 

ska innehålla ämnets syfte, centralt innehåll till slutet av årskurs tre, sex och nio samt 

kunskapskrav som ska uppnås i slutet av nämnda årskurser. Förslaget syftar mot att underlätta 

lärarnas planeringsarbete, göra utbildningen mer likvärdig för alla elever och genom sin 

tydlighet underlätta, för det första, förståelsen av målen och, för det andra, samarbetet med 
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hemmen. Det är denna proposition som är upphovet till att läroplanen även innehåller 

kursplanerna, med syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 

 

 

 

2.1.4 Den bolivianska läroplanen 

Den Bolivianska läroplanen Currículo del subsistema de la educación regular å sin sida 

börjar med att förklara själva modellen, och förklarar att det rör sig om en 

utbildningsrevolution, som svarar mot den tid av förändringar, som Bolivia just nu genomgår. 

Modellen kallas produktiv socialnationell utbildning (educación sociocomunitaria productiva), 

och bygger på, för det första, den kunskap och de traditioner och värderingar som har 

överförts av ursprungsfolken från generation till generation. För det andra bygger den på 

Ayllu de Warisata-skolans pedagogiska erfarenheter som baseras på studier, arbete och 

produktion sammankopplat med lokalsamhällets traditioner, och för det tredje, på det 

kulturhistoriska perspektivet och befrielsepedagogiken, som vill få till stånd strukturella 

förändringar i människorna. (Currículo del subsistema de educación regular, 2011:2) 

 

Syftet med den produktiva socialnationella utbildningen är att den ska 

 
bidra till den Flernationella Statens konsolidering genom en holistisk och komplett utbildning 

av män och kvinnor med kritiskt tänkande, omvandlande handling, föreslående och med 

socialnationella värderingar, som etablerar en interkulturell dialog mellan ursprungsfolkens, 

de interkulturellas, och de afrobolivianskas folk och nationer, och världen (Currículo del 

subsistema de educación regular, 2011:2). 
 

 

I motsats till den svenska läroplanen så nämner den bolivianska knappt lärarna över huvud 

taget, men den ställer ändå krav på dem genom att specificera på vilket sätt undervisningen 

bör genomföras och vad den bör innehålla. Läroplanens politiska grunder kräver att de 

bolivianska lärarna ska arbeta för att motverka kolonialismen. De ska förändra de 

individualistiska, rasistiska, diskriminerande, alienerande och exploaterande mentaliteter som 

hör till kapitalismen, med syfte att göra samhället mer demokratiskt. I de filosofiska 

grunderna anges att eleverna ska utveckla förmågor för att kämpa mot diskriminering grundat 

på ras, kultur och kön. De epistemologiska grunderna kräver ett ämnesöverskridande arbete 

som formar elever kapabla att skapa och återskapa naturligare sätt att leva, att identifiera och 

lösa problem, och att ta sig an komplexa utmaningar i vardagslivet. Enligt de 

psykopedagogiska grunderna så ska lärarna främja den kulturella och demokratiska 

revolutionen, åta sig ett socialt medvetande grundat på avkolonialisering, den kulturella 

identiteten och landets socialhistoriska process, och anpassa sin pedagogiska praktik efter 

elevernas biologiska, psykologiska, sociala och kulturella egenskaper. 

 

 

 

2.1.5  Forskning om lärares arbete ur ett svenskt perspektiv 

Professorerna i pedagogik, Ingrid Carlgren och Ference Marton (2000), skriver att det 

professionella objektet är det som ett yrke är till för att åstadkomma, och att lärarnas 

professionella objekt är lärande, det vill säga utvecklingen av olika förmågor och 

förhållningssätt hos eleverna. Neurobiologisk forskning visar att det är nödvändigt att utsättas 
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för viss sorts stimulans under en viss period för att vissa förmågor ska utvecklas. Det måste 

finnas en viss struktur i barnens erfarenhetsvärld och det är detta som lärarna ska stå för. De 

måste veta vad det innebär att lära sig något. Dessa forskare anser också att läraryrket håller 

på att skifta från en hur-kultur till en vad-kultur. Det innebär att 
 

betoningen växlar från undervisning till lärande, från metod till resultat, från hur lärare 

gör till vad eleverna erfar, från att hinna med läroboken till att utveckla elevers förmågor 

och förhållningssätt, från att se förmågor och förhållningssätt som vackra ord i läroplanen 

till att få insikt i deras beskaffenhet och vägledas av dylika insikter i den professionella 

gärningen (Carlgren & Marton, 2000:23). 

 

De fortsätter vidare med att presentera lärares arbete som mångfacetterat och varierande. 

Lärare för olika åldrar och i olika sociala kontexter har inte samma förhållanden. Det hävdar 

också Margarete Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson och Britt- Louise Wersäll, alla 

verksamma vid Högskolan Kristianstad (2007). De menar att lärares kunskaper oftast har setts 

som likformiga och lärare betraktats som en homogen grupp, men det har visat sig att lärares 

kunskaper varierar oerhört på grund av de nya valfria skolformerna och den olikartade 

verklighet som lärare möter. Dessutom kan flera olika perspektiv användas för att beskriva 

lärares arbete, vilket ytterligare försvårar beskrivningen av det. Ändå finns det specifika drag 

som alla lärare måste förhålla sig till. Utifrån intervjuer med sex lärare, som arbetar i årskurs 

fyra till sex, kom de fram till att lärare måste få eleverna att vilja och få dem att göra olika 

saker, alltså att arbeta med olika uppgifter. Denna aspekt var inte i fokus hos alla lärare, 

beroende på att vissa hade hittat lösningar på den. Att få eleverna att arbeta var inte ett 

bekymmer för dem. En del lärare upplevde det som ett problem att eleverna arbetade i olika 

takt. Det var ett dilemma att veta hur man skulle göra för att få de snabba eleverna att vänta in 

de långsamma utan att de tidigare blev otåliga. Lärarna måste även hitta en balans mellan vad 

man hanterar kollektivt och vad man hanterar individuellt. Utöver det måste lärare inte bara få 

eleverna att göra saker. De måste också bestämma vad eleverna ska göra (Carlgren & Marton, 

2000:33-54). 

 

Även om lärare arbetar med samma innehåll så gör de det på olika sätt. De låter helt enkelt 

eleverna göra olika saker. Skillnaderna i vad eleverna gör leder till att de utvecklar skilda 

förmågor, som också är beroende av sammanhanget, eftersom lärares arbete består av 

relationen mellan lärarens intentioner och ambitioner, och de faktiska betingelserna för arbetet. 

Enligt Helsby (1999), som citeras av Brynolf et al. (2007) så antas lärarnas attityder till sitt 

arbete påverka vilka professionella val de gör i sitt dagliga arbete. Vilket i sin tur påverkar 

klimatet i klassrummet, då läraren oundvikligen måste se till de sociala aspekterna. Denne 

måste organisera och leda elevernas arbete, och för att göra detta används olika metoder. Det 

pågår en ständig förhandling i klassrummet och läraren kan välja att försöka kontrollera 

eleverna genom att använda sig av domineringsstrategier eller genom att inkludera eleverna i 

planeringen av det som ska göras och i ansvaret för genomförandet. Detta är ett sätt att 

förhålla sig till betingelserna, som varje lärare måste göra, och sättet att förhålla sig till dem 

inverkar på vad eleverna lär sig. Det finns en sorts motsättning mellan att å ena sidan hålla 

eleverna lugna och sysselsatta och å den andra sidan lägga undervisningen på en avancerad 

nivå. 

 

Just att leda och organisera arbetet så att det befrämjar lärande är något som Christer Stensmo 

(1997), docent i pedagogik vid Uppsala universitet, skriver om. Han anger att en lärare i 

dagens skola bör ha tre typer av kompetenser: Ämneskompetens, Didaktisk kompetens och 

ledarkompetens. Han refererar även till den brittiske sociologen Martyn Descombe (1984) och 

dennes försök att definiera vad som kan störa/hindra en planerad/förväntad undervisning. Med 
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störning menas allt som tar uppmärksamheten från den planerade/förväntade verksamheten. 

Tänkbara orsaker kan vara att eleverna lider av en emotionell störning av biologiska eller 

psykologiska orsaker, att föräldrar eller närstående mår dåligt, eller att ungdomarna gör revolt 

mot skolans auktoritet. Det kan även tänkas att den sociala kontrollen har försvunnit och att 

samhället är desorganiserat och befinner sig i en livskris, att skolan brister i resurser, att 

eleverna motsätter sig att skolans dolda läroplan sorterar och disciplinerar eleverna, och att 

lärarna är oförberedda, omotiverade och saknar karisma. 

 

Ledarskapet i klassrummet definieras enligt Stensmo (1997) av fem olika arbetsuppgifter: 

kontroll, motivation, planering, gruppering och individualisering, varav planering är den 

centrala uppgiften vilken påverkar och påverkas av de andra fyra. Ledarskapets och hela 

verksamhetens kontext utgörs av, för det första, samhället, som kan vara såväl nationen som 

lokalsamhället. De samhälleliga faktorer som inverkar på ledarskapet är samhällets arkitektur, 

lagar och förordningar, politiken, ekonomin, demografin, ekologin, och kulturen. För det 

andra utgörs kontexten av den specifika skolan som verksamheten ingår i. Den kan uppdelas i 

fysiska rum, det vill säga skolgården, byggnader, korridorer, klassrum, etcetera och sociala 

rum som består utav de mötesplatser och möten mellan människor som äger rum i det fysiska 

rummet. I det sociala rummet blir skolans kultur synlig. För det tredje utgörs ledarskapets 

kontext av klassrummet som är lärarens och elevernas arbetsplats på vilken många aktörer ska 

samsas på en liten yta. Handlingsutrymmet i klassrummet begränsas av de ramar som 

samhället, skolans fysiska och sociala rum och schemat ger. 

 

Margareta Normell, gymnasielärare och psykoterapeut (2008), hävdar att Sverige har gått från 

en lydnadskultur till en ansvarskultur. Det påverkar lärarprofessionen eftersom kraven på 

lärarna förändras. Lydnadskulturens skola präglas av stränghet och distans till elever och 

föräldrar. Ansvarskulturen präglas av ett mer tillåtande klimat, större närhet mellan lärare och 

elever, mellan lärare och föräldrar och mellan lärare och skolledning. Lärarna ska inte bara 

främja elevernas kunskapsutveckling, utan också deras sociala utveckling då fler arbetsgivare 

kräver social kompetens av den som söker arbete. Social kompetens syftar på känslomässig 

mognad samt förmåga att samspela med andra. Problemen i dagens skola beror på att lärarna 

inte får tid att utveckla sin emotionella och relationella förmåga, det vill säga förmågan att 

handskas med sina känslor och samspela med andra på ett positivt sätt. Det innebär att läraren 

utsetts för svåra möten och konflikter utan att få de verktyg som underlättar arbetet. 

 

Hon skriver vidare att alla människor har behov av anknytning, dvs. att skapa känslomässiga 

band till andra. För att anknytningen ska bli trygg krävs närvaro, lyhördhet och känslomässigt 

engagemang av en eller flera omsorgspersoner. Lärarens roll är därför extra viktig för barn 

som saknar trygga relationer i hemmet, även om denna är viktig för alla elever. De behöver 

trygga relationer för att kunna koncentrera sig på arbetet och kunna lära sig. Dessutom skapar 

en trygg anknytning lugn och påverkar hjärnans utveckling positivt, men när man är stressad 

eller utmattad blockeras de områden i hjärnan som står för reflektion och omdöme. Trygga 

anknytningsrelationer är av grundläggande betydelse för människans sätt att relatera till 

varandra och för förmågan att lära nytt, så de bör finnas tillgängliga i skolan. Det innebär att 

både lärare och elever bör ha tid för självreflektion, emotionell utveckling, för samtal om vad 

som främjar respektive hämmar lärande och bra relationer människor emellan. Samtidigt är 

det är genom känslomässigt gensvar från människor i vår närhet som identiteten formas och vi 

uppfattar oss som vi blir behandlade. Läraren har alltså ett stort ansvar för att eleverna formar 

en trygg och positiv identitet, som även leder till bättre förutsättningar för lärande (Normell, 

2008:9-56) 
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Normell (2008:57- 58) citerar även Anja Paulin, som i sin avhandling Första tiden i yrket – 

från student till lärare (2007) skriver att de största svårigheterna för nyblivna lärare är att 

förstå och hantera problemelever, skapa arbetsro i klassen, förhålla sig till kolleger och förstå 

sig på föräldrar. Som orsak anges yrkets komplexitet och den ständiga tidsbristen, men 

framför allt brister i lärarnas relationella kompetens. Det finns ett behov av förändringar i 

utbildningen och yrkesintroduktionen. Normell anser utifrån Paulins studie att lärarna har en 

oerhörd arbetsbörda, de hinner aldrig vila. De tycker att det svåraste är interaktionen med 

eleverna och hur man ska motivera dem. Enligt Palm och Nimstrand (2003) är det relationen 

mellan lärare och elever som är den avgörande för elevernas motivation (Normell 2008:59). 

Skolverket (2006) har publicerat en rapport som visar vilka faktorer som samverkar med 

elevernas beskrivningar av en bra lärare. Dessa faktorer är lärarens utbildning, lärarens 

bedömning av sin kompetens, lärarens upplevelse av att det är roligt att undervisa, manliga 

respektive kvinnliga lärare, och yngre respektive äldre lärare. Lusten att undervisa visade sig 

ha särskilt stor betydelse för lågpresterande elever, medan lärarens utbildning inte hade någon 

inverkan på dessa (Normell, 2008:86) 

 

Normell (2002) ser modernitetens reflexivitet, alltså att det inte finns några fasta värden eller 

sanningar och att allt kan betvivlas, förkastas, ifrågasättas och omprövas, som ytterligare en 

faktor som påverkar lärarnas arbete, i och med att eleverna inte längre har tillgång till några 

fasta rättesnören för att få ordning på tillvaron. Människan blir i högre grad beroende av en 

bra start på livet vilket ställer högre krav på de vuxnas känslomässiga mognad, det vill säga 

deras psykiska hälsa. Det betyder att pedagogerna behöver samhällets stöd för att utveckla 

den egna personligheten. En av anledningarna till oron och oordningen som råder i skolan är 

att lärarna idag måste lära eleverna mycket av det som tidigare förmedlades av familjen, för 

när de vuxna har svårt att ta hand om sina egna liv blir barnen lidande. Dessutom måste 

pedagogen förtjäna sin auktoritet på grund av att skolan inte längre har monopol på kunskap. 

Normell (2002) anser att auktoriteten bör grundas på förtroende, vilket kräver känslomässig 

mognad av läraren. De personliga egenskaperna blir lika viktiga som kunskaper och 

färdigheter inom olika ämnesområden, och då måste man ha ett medvetet och genomtänkt sätt 

att förhålla sig till dem man möter i arbetet som pedagog. Det handlar om ett professionellt 

förhållningssätt och precis som Brynolf et al (2007:195) hävdar att professionalism inte växer 

med automatik, utan medvetet måste bearbetas individuellt och kollektivt för att utvecklas. 

Det ligger i linje med Normells förespråkande av grupphandledning inom skolan som ett 

medel för att lärarna ska utveckla sin relationella kompetens. 

 

När det handlar om att utveckla verksamheten på skolan anser Brynolf et al. (2007:119-131) 

att lärarna begränsas av skolkulturen, som innefattar normer, värderingar, vanor, ceremonier, 

attityder och kunskaper likväl som osynliga regler bland personal och elever, yrkeskoder, etik, 

arbetsformer och organisationsmönster. Skolkulturen har betydelse för möjligheterna till 

utveckling av verksamheten. Till exempel så visade en studie av Giles (1998) i vilken låg- och 

högpresterande skolor jämfördes, att 

 
skolornas olika karaktärer uttryckte underliggande värden, uppfattningar och traditioner som 

upprätthölls genom skolans normer. Det syntes också klara skillnader mellan skolorna då det 

gällde lärarnas empatiska förmåga gentemot eleverna, men även lärares egen tillfredställelse samt 

deras bild av skolan och ledarskapet varierade (brynolf et al., 2007:123) 

 

Vidare hävdar författarna utifrån resultatet av flera studier att de normer som kan anses som 

skolförbättrande är: att skolorna ställer upp gemensamma mål och att de känner ett ansvar för 

att alla måste lyckas, lärarna bör idealt känna kollegialitet och vara inställda på livslångt 

lärande, de måste våga ta risker, ge stöd åt varandra och visa ömsesidig respekt. Samtidigt kan 
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också skolans storlek, skolledarens arbete, enskilt eller tillsammans med personalen, och 

huruvida personalen tar till sig forskning om skolkultur eller ej, påverka skolans utveckling. 

Klara mål, visioner och strategier är nödvändiga samt ett demokratiskt samarbete mellan 

personalen. Dock visar det sig att forskningsresultat om skolkulturell utveckling innefattar 

flera paradoxer, bland annat att lärare behöver direktiv från rektorerna samtidigt som de vill ta 

egna initiativ. 

 

Inom forskningen om läraryrket finns det även motsättningar om hur stor frihet lärarna har 

och hur mycket de kan påverka sitt arbete. Carlgren och Marton (2000) å ena sidan anser att 

lärare i Sverige nu har stor frihet gällande möjligheten att utveckla professionaliteten i deras 

verksamhet i och med att skolan har blivit målstyrd i stället för att precisera uppgifter som ska 

utföras på vissa sätt och under vissa betingelser. Variationen vad gäller lärarnas arbete kan då 

till viss del förklaras med att vissa lärare har anpassat sig till denna nya situation och driver 

fram nya progressiva lösningar på problem i deras yrke, medan andra fortfarande arbetar efter 

gamla krav och motarbetar förändringskrafterna. Författarna menar att läraryrket utvecklas 

som ett resultat av denna motsättning mellan förändringsvilja och förändringsmotstånd. 

Dessutom har lärarna växelvis genomgått perioder av professionalisering och 

deprofessionalisering. Just nu genomgår de en reprofessionaliseringsperiod, som både drivs 

av lärarna själva och staten som bidrar till den genom att introducera mer forskning i 

lärarutbildningen (Carlgren & Marton, 2000:85-116). Å andra sidan hävdar Brynolf et al. 

(2007) att lärarnas frihet är en illusion. Eftersom målen är centralt fastställda och det har skett 

en ökning av kraven på resultatkontroll och utvärdering från staten så begränsas lärarnas 

didaktiska frihet, trots att skolan har avbyråkratiserats och den enskilda skolan och lärarna har 

fått utökade befogenheter. Lärarna ska numera ansvara för val av metod och innehåll medan 

det förväntade resultatet bestäms centralt. Det skapar problem om målen inte är klart och 

entydigt formulerade. Dessutom hävdar de nyss nämnda författarna att det finns oklarheter i 

vem som har det yttersta ansvaret för skolutveckling och det praktiska genomförandet i den 

enskilda skolan. 

 

 

 

2.1.6 Forskning om lärares arbete ur ett bolivianskt och 
latinamerikanskt perspektiv 

Ángel Díaz Barriga och Catalina Inclán Espinosa, doktorer i pedagogik vid Universidad 

Nacional Autónoma de México, hävdar i en studie från 2001 att det vid den tiden fanns 25 

miljoner lärare i grundskolan världen över varav drygt 5 miljoner av dessa var verksamma i 

Latinamerika. Dessa lärare befinner sig mitt i en process av deprofessionalisering som tar sig 

uttryck i bland annat strejker, demonstrationer och symboliska korsfästningar av lärare i 

Bolivia. Lärare i Latinamerika behöver numera kämpa för sina arbetsvillkor på samma sätt 

som andra arbetare fått göra. Enligt de mexikanska forskarna existerar en diskussion om 

läraryrkets professionalitet. Två motpoler av läraryrket framkommer: den professionella 

läraren och läraren som avlönad arbetare. Grunden till denna indelning ligger i de 

utbildningsreformer som genomfördes under 1900-talets sista decennier då Latinamerikas 

länder fick utbildningssystem som främst utgick från neoliberala modeller som ansåg att 

utbildningen främsta mål var ekonomisk tillväxt och minskning av fattigdomen. 

Tillvägagångssättet var det samma över hela kontinenten, med kritik av utbildningssystemets 

oförmåga att komma till rätta med bristerna i kvalitet och det stora antalet elever som inte 

uppnådde målen. Räddningen sades vare att antal reformer uppmuntrade av internationella 

organ som Världsbanken och Inter-American Development Bank. 
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Specialister och aktörer inom pedagogik i Latinamerika har enligt Díaz Barriga och Inclán 

Espinosa (2001) sedan dess delats in i två läger. Antingen anser man att dessa reformer är 

enda vägen att gå för att uppnå önskvärda resultat eller så anser man att de helt borde 

förkastas och förespråkar en återgång till 50- och 60-talets utbildningsprojekt. Författarna till 

denna studie hävdar dock att anledningen till dessa reformer var behovet av att minska statens 

kostnader för utbildning och att detta förklarar vikten som läggs vid ökningen av elever i 

skolsystemet, förbättring av textböcker, utökning av timplanen och ökad kontroll över den 

enskilde lärarens formella arbete. I en del länder har lärarna gått från att vara statligt anställda 

till att arbeta för kommuner eller privatägda skolor. Den enskilde lärarens lön har då baserats 

på elevernas resultat. De flesta reformer har även bidragit till en ökning av antalet 

arbetstimmar och planeringsaktiviteter. 

 

Det har visat sig att många lärare inte genomför de reformer som politikerna i de olika 

länderna beslutat att införa. Anledningarna till detta är dels att lärarna inte delar reformernas 

centrala tes utan är mer inriktade på läraryrkets sociala funktion, dels att lärarnas status och 

löner har minskat. Lärarna har sett sin roll förändras mot att mer likna en arbetares som endast 

utför sitt arbete mot betalning utan att bidra till yrkets utveckling. Utöver dessa anledningar 

tillkommer ytterligare två anledningar. För det första att reformerna inte baseras på pedagogik 

utan på andra, främst ekonomiska, grunder. Lärarna tenderar då att inta en försvarsposition 

och ovilja att ändra arbetssätt eller material. För det andra att ändrar inte reformerna 

mekanismerna och processerna för hur skolan fungerar. Själva strukturen för hur arbetet i 

skolan organiseras ändras inte och det medför att reformerna inte får den effekt som de var 

avsedda att ha. 

 

Enligt den holländska forskaren Lopes Cardozo (2009), verksam vid Institutet för 

Samhällsvetenskaplig Forskning på Amsterdams Universitet, lever och verkar de bolivianska 

lärarna även i en kontext fylld av konflikter varav de sociala konflikterna har sina rötter långt 

tillbaka i Bolivias koloniala historia. Hon påstår dock att dessa har intensifierats av de senaste 

decenniernas globala processer och neoliberala politik baserad på ekonomiska åtstramningar 

vilka har resulterat i ökade klyftor mellan fattiga och rika. Som svar på detta har flera 

latinamerikanska länder valt att följa egna regionala och nationella strategier. Vidare hävdas 

att Bolivias  fall är illustrativt för en vidare förändringsprocess i Latinamerika (Lopes Cardozo, 

2009:410) och liksom i fallet med de svenska lärarna styrs de bolivianska lärarna av växlandet 

mellan förändringsvilja och förändringsmotstånd. Motstånd mot förändringar av 

utbildningssystemet och läraryrket har skett i flera politiska riktningar. Å ena sidan har lärarna 

motsatt sig flera neoliberala utbildningsreformer som strävat mot att definiera utbildning efter 

variabler som effektivitet och resultat, och visat en progressiv inriktning. Å andra sidan har de 

vid ett flertal tillfällen motsatt sig progressiva reformer på grund av bristande motivation, stöd 

och förståelse (Lopes Cardozo, 2009:411), även om man inte kan tala om lärarkåren som en 

homogen grupp. De lärare som arbetar rutinmässigt är sällan förändringsvilliga i motsats till  

lärare som utmärks genom sin uppfinningsrikedom och ett kritiskt förhållningssätt. 

 

Variationen inom lärarkåren beror till stor del på att lärarna har flera identiteter. ”De 

identifierar sig också som män och kvinnor, söner och döttrar, fäder och mödrar, f.d. studenter, 

tillhörande en speciell folkgrupp, arbetare, konsumenter, grannar och samhällsmedborgare” 

(Welmond, 2002 i Lopes Cardozo, 2009:414) (författarens översättning). Det innebär att 

lärarnas identitet är dynamisk och mångfaldig. Man talar snarare om flera identiteter. Dock 

kan sju olika särdrag urskiljas i den bolivianska lärarkåren. Enligt Lopez Cardozo (2009) 

definieras den av en ökande feminisering av läraryrket, en stark närvaro av medlemmar av 



14 

ursprungsfolk, fortsatt förändring av lärarnas socio-ekonomiska status, fortsatt fattigdom 

bland lärare, det är ofta en karriär vald i andra hand, många lärare har ett extra jobb, och 

bolivianska lärare kommer ofta från marginaliserade samhällsgrupper. Vilket innebär att 

lärarna i de rurala delarna av Bolivia i många fall delar samma problem som en stor del av 

befolkningen. Den holländska forskaren antyder också att lärarna har hög status i dessa 

samhällen och innehar ofta andra befattningar utöver lärare. Hon hävdar att lärarutbildningen 

sannolikt inte klarar av att fullt ut förbereda lärarna för dessa uppgifter. 

 

I en studie om lärarnas förväntningar på sina elever, inriktad på skolor med elever av 

indianskt ursprung i Mexiko, Peru och Bolivia, framhåller Ernesto Treviño (2003) vid 

Harvard University att lärarna i städer i genomsnitt har längre yrkeserfarenhet än lärare på 

landsbygden. Studien visar också att de fattigare eleverna, som till största delen tillhör ett av 

ursprungsfolken ofta får utstå verbala övergrepp av dess lärare. De förlöjligas och får ofta 

höra att de är misslyckade vilket visar pedagogernas låga förväntningar på dem, vilket i sin tur 

återspeglas på elevernas egna förväntningar. I skolor på landsbygden där de flesta av 

ursprungsbefolkningens barn studerar har både elever och föräldrar lägre förväntningar på 

vilken utbildningsnivå som kommer att uppnås än i urbana skolor. Föräldrarna har även i 

allmänhet lägre utbildning på landsbygden än i städerna. 

 

21 % av lärarna i studien talar något av ursprungsbefolkningens språk och i de rurala skolorna 

ökar den andelen till en tredjedel varav majoriteten av dem arbetar på den peruanska och 

bolivianska landsbygden. Det visade sig att lärarna i de klassrum med högst andel elever från 

ursprungsbefolkningen var mindre erfarna och hade genomgått kortare utbildning än lärarna i 

klassrum med en låg andel elever från ursprungsbefolkningen. De lärare som arbetar i dessa 

klassrum förväntar sig i de flesta fall att eleverna avbryter sin skolgång efter att ha avslutat 

den primära utbildningen eller efter några år in på den sekundära utbildningen. Möjliga 

anledningar till de låga förväntningarna är enligt Treviño (2003) att lärarna ser den rurala 

kulturen som efterbliven eller att de påverkas av de sociala och ekonomiska förutsättningar i 

lokalsamhället där de arbetar, till exempel avståndet till närmaste gymnasieskola eller det 

faktum att det krävs stora investeringar av föräldrarna i form av skolmaterial och avgifter om 

deras barn ska studera på gymnasie- eller högskolenivå. Av alla lärare i studien är det de 

bolivianska som har lägst förväntningar på sina elever, möjligen beroende på att eleverna i 

Bolivia i allmänhet har avslutat en lägre utbildning än eleverna i Mexiko och Peru. 

 

 

 

3 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur några lärare i grundskolans tidigare år i 

Sverige och Bolivia ser på sitt eget yrke och upptäcka likheter och skillnader mellan de två 

länderna. 

 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar använts. 

Vad innebär det att vara lärare i respektive land? 

Vilka fördelar respektive nackdelar ser lärarna med sitt yrke? 

Vilka möjligheter att påverka sin egen arbetssituation och yrkets utveckling anser sig lärarna 

ha? 

Vilka skillnader och likheter finns mellan lärare i Sverige och Bolivia angående synen på sitt 

yrke? 
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4 Metod och urval 

4.1 Urval 

I studien har fyra svenska och fyra bolivianska lärare ingått. De lärare som valdes ut för 

intervjuer svarade mot följande kriterier: 

De var lärare i grundskolans tidigare år (1-6) och de arbetade som klasslärare, alltså de hade 

ansvar för en hel klass både i undervisningen och vad gäller mentorskap. Lärarna kommer 

från två skolor i Sverige och två i Bolivia belägna i fyra olika kommuner, två i varje land. De 

svenska lärarna arbetar i två mindre kommuner, på skolor med ca 100 respektive 200 elever. 

De bolivianska lärarna arbetar på skolor belägna på landsbygden, med ca 500 respektive 800 

elever. De bolivianska skolorna är de enda i sina kommuner och består därmed av både 

grundskola och gymnasium, vilket har som effekt att en del av lärarna undervisar såväl yngre 

som äldre elever. Eleverna på dessa skolor är till majoriteten quechuatalande och tillhör ett av 

Bolivias ursprungsfolk, Quechuas. 

 

Urvalet av de svenska skolorna gjordes med utgångspunkt av att intervjuaren kände till både 

personal och förhållanden på skolan i den ena kommunen. I den andra kommunen tilldelades 

en skola utav en rektor i den berörda kommunen. De bolivianska skolorna valdes ut genom 

familjekontakter på grund av svårigheter att personligen få kontakt med skolor i det landet. 

Det var, enligt en sekreterare på bolivianska utbildningsministeriet, omöjligt att få tag på 

adresser och telefonnummer till skolorna om man inte visste namnet på dem. 

 

Urvalet av lärare var starkt beroende av vilka som kunde tänka sig att bli intervjuade. Vid 

tidpunkten för studien var flera av de svenska lärarna upptagna med att bli klara med flera 

arbetsuppgifter inför terminsslutet. Dessutom var vissa dagar vigda åt särskilda aktiviteter, så 

som pysseldagar, luciafirande och firande av Nobeldagen. För de bolivianska lärarna var 

situationen annorlunda. De hade sommarlov, och var därmed lediga, men 

telefonförbindelsernas bristande kvalitet medförde svårigheter i att kontakta lärare i Bolivia, 

så de lärarna på respektive skola som lyckades kontaktas först fick ingå i studien. 

 

 

 

4.2 Metod 

Metoden som användes för att uppnå syftet med denna studie är den kvalitativa 

forskningsintervjun, vilket innebär att det inte finns några på förhand givna svar. Frågorna har 

en låg grad av strukturering och intervjuaren har möjlighet att komma med följdfrågor för att 

öka förståelsen av den intervjuades svar, då syftet med denna metod, enligt forskarna Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann, är att förstå världen från den intervjuades perspektiv (Kvale och 

Brinkmann, 2009:39). Det gäller för forskaren att förhålla sig kritisk till den intervjuades svar 

samtidigt som den senare inte ska känna sig hämmad utan kan berätta fritt. Det krävs också att 

intervjuaren är medveten om att han/hon kan leda intervjun på ett sådant sätt att man styr 

intervjuobjektet att svara på ett visst sätt. Det är en aspekt som bör kontrolleras för att svaren 

inte skall bli missvisande. Dessa aspekter kan till viss grad förberedas, men det är i samtalet 

som de ska tillämpas och där finns det ingen given mall eftersom svaren kan bli vilka som 

helst och inte kommer i en bestämd ordning. På grund av detta kallar Kvale och Brinkmann 
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(2009) den kvalitativa forskningsintervjun för ett hantverk och anser att det kräver kunskap 

om metodologiska alternativ och insikter om teoretiska problem gällande frambringandet av 

kunskap genom samtal. Dessutom tar de upp den etiska aspekten med att samtala om privata 

händelser utan att den intervjuade känner att dennes integritet har tagit skada (Kvale & 

Brinkmann, 2009:32). 

Det vetenskapliga förhållningssättet i denna studie är alltså det fenomenografiska vars syfte, 

enligt pedagogerna och beteendevetarna Patel och Davidsson, är att analysera hur fenomen i 

omvärlden uppfattas av människor (Patel och Davidsson, 2011:34) eller som Kvale och 

Brinkmann uttrycker det: ”fenomenologer är intresserade av att kartlägga hur människor 

upplever livsvärldsfenomen” (Kvale & Brinkmann, 2009:30). 

 

 

 

4.3 Etiska överväganden 

Inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen, i vilken forskningsobjekten är 

människor, finns vissa krav på hur den bör bedrivas. Enligt Vetenskapsrådet 

(http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf, 2012-01-09) finns det fyra huvudkrav inom de 

forskningsetiska principerna. Det första är informationskravet som innebär att deltagarna ska 

informeras om studiens syfte, hur den genomförs, och att de lämnade uppgifterna endast ska 

användas i forskningssyfte. Dessutom ska deltagarna och informationslämnarna informeras 

om deras uppgift i forskningen. Det andra kravet är samtyckeskravet som innebär att 

forskaren måste få deltagarnas samtycke om att vara med i undersökningen. Det är särskilt 

viktigt att försiktighet iakttas då det handlar om omyndiga personer. De som medverkar ska ha 

rätt att själva avgöra om, hur länge och på vilka villkor de gör det. Det tredje kravet är 

konfidentialtitetskravet, vilket innebär att uppgifter som antecknas, lagras eller avrapporteras 

inte tillåter att enskilda personer kan identifieras av utomstående. Utomstående ska alltså inte 

ha möjlighet att komma åt uppgifterna. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att 

insamlade uppgifter om enskilda personer endast kan användas i forskningssyfte. 

 

Dessa krav togs i beaktande genom att syftet med studien presenterades vid första kontakten 

med skolledare och/eller lärare. Det informerades också om vilken metod som skulle 

användas tillsammans med en allmän förfrågan om någon kunde tänka sig att deltaga. Vid 

denna första kontakt framgick tydligt att det handlade om ett examensarbete vid Högskolan 

Dalarna. När lärarnas samtycke hade erhållits bestämdes tidpunkt för intervjuerna. Innan 

intervjuerna inväntade intervjuaren lärarnas samtycke till att intervjuerna spelades in. 

 

Konfidentialitetskravet har respekterats på så sätt att uppgifter som kan uppfattas som 

känsliga inte användes vid analysen, och därmed inte hamnade i denna text. Uppgifter som 

inhämtats efter att inspelningen avslutats togs inte heller med, då vissa lärare uttryckte att de 

kunde lämna ut annan information då de inte spelades in. Utöver detta benämns de intervjuade 

lärarna med siffrorna ett till fyra, samt med bokstaven B för de bolivianska lärarna och 

bokstaven S för de svenska, till exempel lärare B2 eller lärare S4. Detta görs för att bevara 

lärarnas anonymitet. Nyttjandekravet respekteras genom att de insamlade uppgifterna endast 

skall användas till detta arbete. 

 

 

 

http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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4.4 Genomförande 

För det första bestämdes området för studien och relevant litteratur valdes ut för att ta del av 

tidigare forskning i området och de dokument från myndigheter som reglerar skolan och 

lärarnas arbete, ett syfte avgränsades och valet av metod för att uppnå syftet genomfördes. 

Därefter skrevs intervjufrågor med utgångspunkt i den tidigare forskningen som studerats 

samt för att besvara de frågeställningar som utgår från undersökningens syfte. I den tredje 

fasen kontaktades lärare och skolledare och informerades om undersökningen och vad som 

önskades av dem. Tidpunkt för själva intervjuerna fastställdes. Sedan genomfördes 

intervjuerna i lokaler som lärarna själva valde. Med de bolivianska lärarna genomfördes 

intervjuerna på spanska och samtliga valde att starta intervjun direkt vid första samtalet. De 

hade då blivit informerade av rektorn på respektive skola om syftet med intervjuerna. Dessa 

spelades in och transkriberades (skrevs ut) för att kunna analyseras mer noggrant, även om 

inspelningarna också användes i analysen för att kunna analysera aspekter som är utmärkande 

för det talade språket. Under pågående intervju togs även hänsyn till gester och ansiktsuttryck 

för att kunna utläsa viss information och komma med följdfrågor. En möjlighet som inte fanns 

när de bolivianska lärarna intervjuades eftersom detta genomfördes via telefon. 

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten i en kvalitativ studie ligger i, som Kvale och Brinkmann uttrycker det, 

att ”precisionen i beskrivningen och stringens i tolkningen av meningen motsvarar exaktheten 

i de kvantitativa måtten” (Kvale och Brinkmann, 2009:46). Det betyder att intervjuaren måste 

ha i åtanke hur intervjuerna analyseras därför att skillnaderna mellan skrift- och talspråk 

påverkar analysen av dem, så om enbart den transkriberade versionen används för analys blir 

beskrivningen ofullständig, och om inte det inte görs en noggrann tolkning av intervjuerna så 

kan inte resultatet ses som trovärdigt. Validiteten ligger i att intervjufrågorna grundas på 

tidigare forskning för att på så sätt få svar som relateras till den. 

 

4.6 Metoddiskussion 

Anledningen till att jag valde att inte intervjua lärare från enbart en skola i respektive land är 

att jag inte vill att de speciella omständigheterna på skolan ska färga resultatet av studien, 

eftersom studien är inriktad på att hitta det specifika för lärarna, inte för den enskilda skolan. 

Samma antal lärare från varje skola gör också att resultatet får ökad relevans genom att ingen 

av skolorna överrepresenteras. Kommunala aspekter skall inte heller influera resultatet, och på 

denna grund intervjuades lärare från olika kommuner. Valet att endast intervjua klasslärare 

härrör från behovet att avgränsa variablerna. I grundskolan arbetar flera kategorier av lärare 

såsom speciallärare, svenska-som-andraspråklärare m.fl. Dessa har en arbetssituation som 

skiljer sig från klasslärarnas, främst i mån av elevunderlag, gruppstorlek och 

gruppsammansättning. Samtidigt hade det inte varit möjligt att intervjua vissa av dessa 

kategorier lärare då de svenska kategorierna inte motsvarar de kategorier som finns på de 

bolivianska skolor som ingår i studien. 

Valet att använda sig av ljudinspelningar för analysen av lärarnas svar härrör, som ovan 

angetts, från behovet av att kunna analysera vissa aspekter som hör till det talade språket och 

som inte kan återges på ett tillfredsställande sätt i skrift. Den främsta anledningen var dock att 
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det som lärarna berättade skulle kunna återges så korrekt som möjligt för att möjliggöra en så 

trovärdig analys som möjligt. Dessutom skulle kvaliteten på själva intervjun ha försämrats då 

intervjuaren skulle ha ägnat en stor del av tiden åt att skriva ner svaren i stället för att 

koncentrera sig på vad den intervjuade egentligen sade och på vilket sätt han/hon sade det. 

Följdfrågorna hade också blivit färre om så hade varit fallet. 

Nackdelen med att spela in intervjuerna är att de intervjuade är medvetna om att deras ord 

spelas in, och därför kan bli hämmade och inte våga uttrycka samma åsikter som när de inte 

spelas in. Vissa lärare visade en viss olust över att bli inspelade, vilket fick som konsekvens 

att vissa av de åsikter som de uttryckte inte spelades in eftersom de intervjuade väntade tills 

mikrofonen var avstängd. På grund av detta har vissa av de intervjuade lärarnas åsikter inte 

kunnat analyseras i denna studie. Det är möjligt att ytterligare slutsatser skulle ha kunnat dras 

om dessa åsikter hade kunnat analyseras. 

De lärare som intervjuades på telefon uttryckte inte samma olust över att bli inspelade, vilket 

kan bero på att de kände sig mer anonyma i och med att de vid intervjutillfället befann sig 

flera tusen kilometer bort och endast hade röstkontakt. De såg alltså inte instrumentet med 

vilket de spelades in och kan ha glömt det under intervjun eftersom de behövde koncentrera 

sig på att svara på frågorna. Efter avslutad inspelning gav de inte uttryck för åsikter som 

kunde anses kontroversiella eller sätta dem i knipa, utan fokus riktades istället mot själva 

undersökningen och intervjuaren. Det visade sig att det även finns fördelar med att använda 

sig av telefonintervjuer istället för att intervjua personerna på plats. 

Intervjuerna med de svenska lärarna blev i genomsnitt längre än de med de bolivianska. Detta 

kan ha att med att intervjuaren behärskar svenska språket bättre än det spanska eller på det 

faktum att de kulturella skillnaderna var större mellan intervjuaren och de bolivianska lärarna 

än mellan honom och de svenska lärarna. Att intervjuerna genomfördes per telefon kan också 

ha spelat roll då det upplevdes som svårare eftersom den icke-verbala kommunikationen inte 

användes.  

 

Nackdelarna är, som nämnts ovan, att de icke-verbala uttrycken inte kan tas med i analysen, 

vilket till ännu större del hade möjliggjorts genom videospelningar. Dock var tanken att 

videoinspelningar hade hämmat de intervjuade ännu mer, samt att intervjuerna med de 

bolivianska lärarna endast kunde utföras via telefon, på grund av avståndet. Detta kan ha viss 

inverkan på tolkningen eftersom ansiktsuttryck, gester och dylikt inte kunde tolkas 

överhuvudtaget under dessa intervjuer. Det var ytterligare en orsak till att videoinspelningar 

inte genomfördes då det hade medfört större skillnader i tolkningsmöjligheter mellan de olika 

intervjuerna. 

  

 

5 Resultatanalys 

Resultaten presenteras genom att frågeställningarna besvaras en i taget. En del utav dem har 

delats upp i flera stycken för att underlätta presentationen och göra det överskådligt för 

läsaren. Den första frågeställningen sticker ut från de övriga i och med att den delas in  i 5 

olika stycken på grund av den stora variationen i svaren som lärarna gav. Indelningen i 

stycken baseras på tidigare forskning om lärares arbete och börjar med det som de intervjuade 
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lärarna uttryckte var det viktigaste samt det som de ägnade mest tid att prata om under 

intervjuerna. 

 

5.1 Vad det innebär att vara lärare 

5.1.1 Att undervisa 

Det som de flesta av lärarna i studien anger som sin viktigaste uppgift är att undervisa. 

Lärarna ansvarar för elevernas inlärning och det är även det främsta uppdraget som 

myndigheterna har gett lärarna. I den svenska kursplanen står det uttryckligen att skolan 

ansvarar för att eleverna inhämtar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem (Lgr 11, 2011:13), och i den bolivianska kursplanen är det första målet med 

den obligatoriska utbildningen att ge eleverna en komplett utbildning (Currículo del 

subsistema de educación regular, 2011:14). Det visar på att samhället förväntar sig att lärarna 

ska undervisa eleverna, eftersom det är lärarna som konkretiserar läroplanen. Det är de som 

interagerar med eleverna för att få till ett lärande, så som lärare S4 uttrycker det när hon säger 

att det bästa med att vara lärare är samspelet med eleverna, och att få se när de kan saker och 

de lär sig. 

 

Enligt Carlgren och Marton (2000), så är lärarnas professionella objekt just lärande, det vill 

säga utvecklingen av förmågor och förhållningssätt hos eleverna. Det är stor skillnad på att 

kunna något och att kunna lära ut det, vilket är det som utmärker lärarna (Carlgren och 

Marton, 2000:26-27), precis som lärare B1 ger uttryck för när hon säger att en lärares 

viktigaste uppgift är att hitta strategier och metoder för att få eleverna att lära sig, så att de 

kommer att förstå det de håller på att lära sig, men till skillnad mot hur man ska lära ut, som 

denna lärare talar om, så menar Carlgren och Marton (2000) att man ska fråga sig vad det 

innebär att lära sig, att kunna det som läraren har för avsikt att lära ut. Den grundläggande 

skillnaden är inte mellan att kunna något och veta hur man lär ut, utan mellan att kunna något 

och veta vad det innebär att kunna något. Det professionella objektet blir då tydligt och sättet 

att ta sig an innehållet i undervisningen kommer att te sig naturligt för läraren.(Carlgren och 

Marton, 2000:27) 

 

En lärare måste dessutom anpassa sig efter situationen om ett lärande ska uppstå. ”Lärarens 

arbete formas mellan lärarens ambitioner och intentioner (…) å ena sidan, och de faktiska 

betingelserna för arbetet å andra sidan” (Carlgren och Marton, 2000:69). Flera lärare anger att 

det ligger till på det sättet. Lärare B4 anser att en bra lärare är den som anpassar sig efter hur 

vekligheten ser ut i samhället, byn eller skolan där man arbetar. Det gäller att förstå den 

verklighet som eleverna lever i, tycker han. Detta synsätt visar också lärare S4 när hon säger 

att en bra lärare skapar en relation till eleverna. Hon ser det som en viktig del i sitt arbete, och 

känner att hon har lyckats nu när hon efter tre år tillsammans med dem vet hur hon ska få 

eleverna att fokusera på uppgiften: ”Jag behöver bara titta på en elev, och den vet precis vad 

jag menar. Och några kanske jag måste ta tag i axeln. Någon måste jag vända på eller bara 

klappa lite. Det tycker jag är viktigt”. Att undervisa innebär att först och främst att skapa 

förutsättningarna för lärande, vilket enligt Carlgren och Marton (2000: 71-75) inte är en del av 

det traditionella klassrummet, i vilket det finns en motsättning mellan den betingade och den 

intentionella sidan av klassrumsarbetet. Med det traditionella klassrummet menas att 

undervisningen består av lärarledd katederundervisning följt av enskilt elevarbete. Forskarna 

menar ändå att hålla ordning i klassrummet är en underförstådd del av lärarnas arbete. Även 

om det inte uttryckligen ingår i samhällsuppdraget, så finns det ingen lärare som inte behöver 

ta itu med den aspekten. Dessutom krävs det att lärarna samtidigt arbetar på ett sådant sätt att 
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eleverna lär sig de demokratiska värderingarna som vårt samhälle är grundat på, vilket hör till 

fostransuppdraget som lärarna har. 

 

 

 

5.1.2 Att fostra barn 

”Det är fostran. Jättemycket fostran”. Så svarar lärare S2 på frågan om vilket som är hennes 

viktigaste samhällsuppdrag. Lärare S 1 svarar att ”det nog har blivit väldigt mycket fostran. 

Även om det egentligen inte borde vara det, utan det ska ju vara… Svaret ska ju vara att 

förmedla kunskap (…) Egentligen är det att förmedla kunskap, men det har blivit... mycket 

mer. Fostran också”. Läraren beskriver hur hon upplever förändrade villkor i sitt arbete. 

Samhället förändras, och därmed också skolan och det arbete som utförs där. De svenska 

lärare i studien, som har arbetat mer än tio år, upplever att eleverna har förändrats sedan de 

började som lärare eller sedan de själva var elever. Lärare S3 beskriver dagens elever som 

individualister, som elever med en helt annan attityd. De ser inte lärarens auktoritet som något 

självklart, och är ifrågasättande, vilket ändå inte hindrar henne från att se det som en av 

hennes främsta uppgifter att ge barnen självförtroende. Även några av de bolivianska lärarna 

har som sin viktigaste uppgift att värna om elevernas psykiska välmående. Lärare B2 tycker 

att en bra lärare ska ägna mycket tid åt sina elever, och visa att de är viktiga, och att deras 

åsikter är viktiga. 

 

Margareta Normell (2002) skriver att dagens samhälle präglas av den accelererande 

förändringstakten, och att de traditionella ramarna för vad som är rätt och fel inte längre har 

validitet i dag. Religionen spelar inte lika stor roll när det gäller att ge människors liv mening. 

Detta har medfört att det idag finns väldigt många människor som mår dåligt. I skolan ställer 

det nya krav på känslomässig mognad hos lärarna. Eleverna behöver förutsägbara och trygga 

vuxna som de kan lita på. Det är ytterst viktigt att man under barndomen möter vuxna som 

visar att livet går ganska bra att leva och att svårigheterna går att övervinna (Normell, 

2002:17-18) Det är precis vad lärare S1 uttrycker genom att säga att en bra lärare bör vara 

tydlig. Eleverna ska kunna veta vad som händer, i den mån att läraren alltid reagerar på 

samma sätt. Det blir inga överraskningar i de avseendena, vilket ger eleverna en trygghet. 

Lärare S2 anser också att det är viktigt att barnen känner sig trygga och vågar säga till när de 

inte förstår. Det är en trygghet som lärare B4 ser att flera elever saknar på grund av att många 

föräldrar med små ekonomiska resurser lämnar sina barn utan tillsyn och omsorg, vilket får 

som konsekvenser att de blir väldigt oroliga och skaffar sig problem som de annars inte skulle 

ha haft. 

 

Att sätta gränser ses också som något viktigt. Lärare B4 anser att flera av eleverna skulle må 

bra av mer disciplin, något som lärare S4 också tar upp som en viktig aspekt av läraryrket. 

Hon säger att eleverna vill ha regler och att de mår bra av att ha regler, samtidigt som det 

pågår ett givande och ett tagande, d.v.s. att reglerna inte är orubbliga, utan det viktiga är 

relationen som skapas till eleverna. Att skapa regler är ett medel för att stärka eleverna och 

underlätta inlärningen. Normell (2002:18) menar även att barn behöver lära sig att det finns 

gränser både i det verkliga livet och fantasin. Det är viktigt för att barnen ska få så goda 

förutsättningar som möjligt att bli harmoniska människor med en trygg identitet. Det innebär 

att de får känslan av meningsfullhet som kan vara svår att finna i dagens samhälle. Dessutom 

påvisar Wills och Somers, verksamma vid University of New Brunswick respektive Oxford 

University, (2001) i en studie om vad som påverkar studieframgången för elever i tretton 

latinamerikanska länder att ett klassrum där eleverna inte slåss eller stör varandra är en 
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framgångsfaktor när det gäller att få eleverna att avsluta den obligatoriska utbildningen. De 

upptäckte också att även små förbättringar av klassrumsklimatet resulterar i avsevärt bättre 

resultat i matematik och språkutveckling (Wills & Somers, 2001:433-434). 

 

Utöver regler så behöver dagens elever utveckla en emotionell kompetens, som i skolan för 

några decennier sedan inte ingick i lärarnas ansvar, men i och med samhällsutvecklingen så 

har det blivit en kompetens som om den inte utvecklas i skolan riskerar att sakna vissa 

aspekter. Det är därför av yttersta vikt att skolan och lärarna tar detta uppdrag på allvar för att 

det inte ska skapas nya klassklyftor som inte är av materiell karaktär, utan emotionell. Det har 

blivit allt vanligare att arbetsgivare söker personer med s.k. social kompetens vilket är det 

samma som psykisk hälsa (Normell, 2002:19), vilket bevisar att fostringsansvaret i högsta 

grad kräver att eleverna får hjälp att utvecklas till väl fungerande samhällsmedborgare. Det tar 

lärare S2 fasta vid när hon säger att eleverna ska få så mycket kunskaper att de kan få ett bra 

jobb. Det gör även flera av de andra lärarna, så som lärare B3, som anser att ett av lärarnas 

viktigaste uppdrag är att se till att eleverna får tillräckliga förmågor för att stå stadigt i 

samhället. 

 

En del av det uppdrag som lärarna har handlar ju om att överföra värderingar till eleverna. Att 

de får de rätta värderingarna ses också som en väldigt viktig del av fostransuppdraget, och 

lärarna nämner ofta allas lika värde som den viktigaste, som eleverna måste anamma. Lärare 

S1 uttrycker det så här: ”Det (viktigaste) är att alla är värda lika mycket. Det jobbar vi ju 

väldigt mycket med på den här skolan”, och lärare S2 uttrycker det som att ”man ska ju 

förmedla att alla är lika värda. Vi är människor allihopa. Att man respekterar varandra som 

man är. Att man har rätt att vara olika. Man är bra på olika saker. Att man får vara bra på olika 

saker”. Detta är en central del av den svenska kursplanen (Lgr 11) i och med att alla 

människors lika värde nämns som ett av de grundläggande värdena i skolan. Det kan också 

förstås som en av grunderna i den bolivianska kursplanen, då det ingår i de filosofiska 

grunderna att den kompletta utbildningen av eleverna ska vägleda dem i relationer baserade 

på social jämställdhet och rättvisa, samt att de ska utveckla en drivkraft för att kämpa mot ras-, 

köns- och kulturell diskriminering (Currículo del subsistema de educación regular, 2011:6) 

 

 

5.1.3 Att hålla många bollar i luften 

Att vara lärare innebär att man måste hålla reda på väldigt många saker samtidigt. Att vara 

lärare är mycket mer än att bara undervisa och fostra eleverna. Det ger flera av lärarna uttryck 

för. Lärare S1 säger att man som lärare måste vara en tusenkonstnär. Hon anser hon att hon i 

jobbet måste vara kurator. Hon ska dessutom producera väldigt mycket dokumentation. Hon 

ska planera och genomföra undervisning. Även andra lärare i studien kommer in på samma 

tema. De hävdar att de innan de började arbeta som lärare hade bilden av att man endast 

undervisade, men att den bilden förändrades efter att de började arbeta i skolan, som lärare S2 

uttrycker det: ”Ja alltså det är ju så mycket mer... socialt runt omkring. Som man inte tänkte 

sig när man gick utbildningen.” Detta upptäckte också Hargreaves (2004), vars studie tas upp 

av Brynolf et al. (2007:197). Den visar att lärarna tar över allt fler uppgifter som förr brukade 

utföras av socialarbetare, och att de alltmer tar ansvar för de pedagogiska och ekonomiska 

resultaten, och att de samarbetar mer. Det visar på en bild av lärare som personer som i 

utövandet av sitt yrke behöver kunna ha flera projekt i gång samtidigt, vilket också kräver en 

viss stresstålighet som är en av de egenskaper som lärare S2 nämner som viktiga för en lärare. 
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Just de sociala aspekterna nämns väldigt ofta av lärarna, och ses som oerhört viktigt för att de 

ska kunna genomföra sitt arbete. De ger en bild av att det inte egentligen är deras 

huvuduppgift att ta hand om det sociala, men att det är omöjligt att genomföra sitt uppdrag om 

man inte tar hänsyn till att det är människor man arbetar med, och som alla människor, har 

särskilda behov som måste tillgodoses innan ett lärande kan komma till stånd. Lärare B3 

uttrycker det som att något av det svåraste för en lärare är att kontrollera eleverna, att 

dominera klassrumssituationen, och lärare S3 ger en liknande bild när hon säger att det nu för 

tiden handlar mycket om att få ihop eleverna till en grupp. Hon anser att det har blivit svårare 

att kontrollera eleverna, och på så sätt få dem att lära sig. Det får konsekvenser för lärarens 

arbetssituation. Lärare idag måste, enligt Christer Stensmo (1997), ha tre typer av 

kompetenser: Ämneskompetens, didaktisk kompetens och ledarkompetens. ”En lärare måste 

alltså kunna organisera, och leda skolklassen som ett arbetande kollektiv: hantera frågor om 

disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika arbetsuppgifter och 

interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande” (Stensmo, 1997:7) 

 

En annan aspekt som flera av lärarna återkommer till är dokumentationen som lärarna är 

skyldiga att producera. Exempel på dokumentation kan vara att skriva betyg och omdömen, 

skriva pedagogiska planeringar, eller att skriva åtgärdsprogram när en elev riskerar att inte nå 

målen. I den svenska skollagens tredje kapitels åttonde paragraf står det att skolan ska 

upprätta ett åtgärdsprogram för att stödja elever med särskilda behov. Det ska dessutom följas 

upp med jämna mellanrum. Detta är en av orsakerna till att en del av lärarna anser att det har 

blivit mer dokumentation på senare tid, och att det hela tiden fortsätts att lägga på mer. Bilden 

som lärarna ger är främst negativ, men i vissa fall kan dokumentationen var till nytta, som 

lärare S3 säger: ”Men i ett fall där vi höll på att missa en assistent, så var det bra med 

dokumentation. För det fanns ju papper som kunde visa på att vi hade ett stort behov av att ha 

assistenten kvar. Så det är ju bra, även om det tar tid”. Detta, att dokumentationen är 

nödvändig även om det tar tid, uttrycker även en lärare i en studie av Wersäll (2005) som 

citeras av Brynolf et al. (2007:198) 

 

 

5.1.4 Att se till barnens bästa 

Alla de svenska lärarna, alltså de som intervjuades på plats, får något speciellt i blicken och 

ett leende på läpparna när de pratar om eleverna, som de ofta benämner som barn. Det märks 

också på de bolivianska lärarna att de har ett speciellt förhållande till sina elever. De får ett 

drag av ömhet i rösten och uttrycker en tydlig glädje över att se eleverna lära sig, som när 

lärare B2 med dessa ord beskriver sitt yrke: ”just det här när man ser att barnen förstår det 

man har genomgång om, och så. När de lär sig. När barnen lär sig läsa. Det är kul”. Detta står 

i kontrast till den av Normell (2008) kallad lydnadskultur som förr präglade det svenska 

samhället, och då även skolan. Läraren var en auktoritet som krävde lydnad av eleverna. Det 

krävdes inte att läraren skulle ta elevernas åsikter i beaktande, för det var lärarens ord som 

gällde, och om inte eleverna lydde så bestraffades dem. Att stå i skamvrån var vanligt för inte 

alltför länge sedan, men på senare tid har forskning visat på de negativa effekter för inlärning 

som skambeläggandet har, varvid det enbart borde användas i de fall då det kan vara 

motiverat för att förändra en elevs beteende (Normell, 2008:13-15). 

 

Lärarna i studien ger uttryck för idén att skolan är en demokratisk arena, och att elevernas 

behov och åsikter bör tas på allvar. Lärare S1 ser lyhörd som den bästa egenskapen en lärare 

kan ha. Hon anser att en bra lärare lyssnar till eleverna och, eftersom eleverna lär på olika sätt 

så är det en förutsättning för att hon ska göra ett bra jobb, dvs. förbereda eleverna för väldigt 
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många olika situationer som de kan stöta på i samhället. Det samma beskriver lärare B3, då 

han talar om vilket som är hans viktigaste uppdrag. Han ska utbilda eleverna för livet, lära 

dem så att de överlever alla livets utmaningar. Dessutom är anledningen till att han ville bli 

lärare att de lärare han hade som ung hjälpte honom så mycket att viljan att själv hjälpa 

människor i behov av hjälp föddes. Den anledningen, att de egna lärarna har inspirerat så 

mycket att man själv har valt att utbilda sig till lärare, anger flera av lärarna, vilket kan 

relateras till de forskningsresultat som visar på att vår benägenhet att skapa starka 

känslomässiga band till viktiga andra hör nära samman med vår förmåga att inhämta och 

använda oss av ny kunskap. Det betyder att de relationer som skapas mellan lärare och elev är 

av yttersta betydelse för elevernas inlärning (Normell, 2008:19-21) Det visar att de uttryck 

som lärarna i studien ger av hur viktigt det är att finnas till för eleverna, har stöd i empirisk 

forskning. Det är inte bara ett exempel på lärarnas personliga värderingar. De får också stöd i 

åsikten att vara lärare är mer än bara ett jobb. Alla lärarna menar att det krävs att man 

verkligen tycker om att vara med eleverna, och att man drivs av en vilja att hjälpa dem. 

 

Ett annat sätt att se till elevernas bästa, som några av lärarna anser vara viktigt, är att helt 

enkelt se eleverna, att låta dem veta att lärarna uppmärksammar dem. Eleverna ska få behovet 

av bekräftelse uppfyllt. Lärare S3 uttrycker det som så att en bra lärare ser alla elever trots 

bakgrund, även de som har det tufft och jobbigt. Även lärare B2 indikerar att det är viktigt att 

uppmärksamma eleverna, och få deras förtroende så att de kan berätta om de har problem som 

gör att de inte kan fokusera på skolarbetet. Detta hör enligt Socialantropologen Åsa 

Bartholdsson (2008) till en av de dominerande diskurserna inom skolan. Problemet, enligt 

henne, är dock att behovet av att bli sedd definieras av lärarna, inte av eleverna, och kan ses 

som ett uttryck för en inställning som finns bland många lärare att det är de som bäst vet vilka 

behov barnen har. De anser också att problemen som vissa elever uppvisar har sitt ursprung i 

deras hemförhållanden. Det blir indirekt ett sätt för lärarna att utöva makt i och med att de har 

tolkningsföreträde (Bartholdsson, 2008:48-68). Detta betyder inte att lärarna inte ser till 

elevernas bästa, men att de dominerande maktstrukturerna inom skolan kan få lärare att 

motverka sitt eget syfte genom att enbart lägga skulden för elevens problem på familjen, 

istället för att även se till de specifika förhållanden som råder på skolan eller i klassrummet. 

 

 

5.1.5 Att arbeta i offentlighetens ljus 

I dagens skola ska lärarna ha en regelbunden kontakt med elevernas vårdnadshavare, vilket 

betyder att lärarnas arbete kommer att bli föremål för granskning av personer som inte arbetar 

inom utbildningsväsendet. Den nya informationsteknologin har gjort att föräldrarna kan ha en 

mycket tätare kontakt med deras barns lärare än vad som var brukligt för några decennier 

sedan. En del av de intervjuade lärarna anger att det ibland kan vara jobbigt att behöva 

kontakta en del föräldrar för att prata om deras barn, och det ger även Normell (2002) 

exempel på i sin studie om grupphandledning och relationer i skolan. I denna berättar en av 

lärarna hur hon blir kritiserad av en förälder till en elev, och det får som konsekvens att hon 

börjar tvivla på sin egen förmåga, att hon tror att hon är en dålig lärare, och att hon mår 

psykiskt dåligt. Detta kan i sin tur påverka hur eleverna uppfattar hennes arbete. Som det 

framgår av rapporten Lusten och möjligheten – om lärarens betydelse, arbetssituation och 

förutsättningar (Skolverket, 2006) som citeras av Normell (2008:86-87), och som nämnts 

ovan, så är lärarnas bedömning av sin kompetens en av de viktigaste faktorerna när det gäller 

elevernas syn på lärare. Det visade sig att ju högre kompetens läraren ansåg sig ha, desto 

bättre tyckte eleverna att läraren var. Dessutom var det i stort sett samma relation om läraren 
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upplevde att det var roligt att undervisa, vilket visar på vikten av att lärarna har bra relationer 

till elevernas föräldrar eller andra vårdnadshavare. 

 

I den här studien ingick dock inte bara lärare som fasade för kontakten med vissa föräldrar. 

Istället så uppgav flera lärare att de hade bra relationer med föräldrarna. Lärare S4 hade till 

exempel alla föräldrarnas telefonnummer i sin mobiltelefon, och hade kontakt med dem via 

SMS. Hon tyckte att det var ett bra och enkelt sätt att hålla regelbunden kontakt med 

föräldrarna. Hon sade att det sparade henne mycket tid, som hon kunde lägga på andra 

arbetsuppgifter. Dessutom går det i linje med läroplanen (Lgr 11) i vilken det står att lärarna 

och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar att skapa de bästa möjliga förutsättningarna 

för elevernas lärande och utveckling. En del lärare anger att de skulle vilja ha ökad kontakt 

med föräldrarna, så som lärare B4 som önskar att han kunde ha fler möten med föräldrarna för 

att diskutera elevernas progression, och, i de fall det behövs, få reda på om eleven har samma 

problem utanför skolan som i skolan. 

 

Lärare S3 tog också upp det specifika med läraryrket att alla har åsikter om det, alla anser att 

de har rätt att tycka till och ha åsikter om lärarna för att de själv har gått i skolan och kanske 

har egna barn som går i skolan just nu. Det visar på en förändring i allmänhetens syn på 

lärarna, som en av lärarna i undersökning som gjordes av Brynolf et al (2007:11) 

uttrycker: ”När jag kom ut som lärare på 70-talet hade läraren en viss auktoritet. Man såg upp 

till honom eller henne och lyssnade, både elever och föräldrar. (…) De senaste åren har det 

märkts en stor förändring – efter Lpo 94. Samverkan hem och skola, utvecklingssamtal, ökad 

insyn från massmedier och från föräldrarna gör att man känner sig påpassad”. Det betyder att 

lärare hela tiden kan bli granskade av samhället. Den ökade insynen och påverkan som 

samhället påverkar i högsta grad lärarrollen, eller som lärare S4 påpekar då hon anser att vara 

lärare är som att spela teater, att man står på en scen med öppna ridåer. 

 

 

5.2 Fördelar och nackdelar som lärarna ser med sitt yrke 

5.2.1 Fördelar 

Flera av lärarna anser att det bästa med att vara lärare är den glädje som barnen förmedlar. 

Lärare B2 uttrycker att hon känner sig ung igen när hon är med sina elever. Deras glädje och 

entusiasm ”smittar av sig” på henne och får henne att må bra. Även lärare S2 ger uttryck för 

samma idéer då hon säger att det bästa med arbetet är barnen, att man får skratta mycket. Det 

kan tolkas som om dessa lärare månar om att ha en nära och trygg relation till eleverna så som 

Normell (2008) beskriver är en del av den nya ansvarskulturen och som har belysts ovan. 

Exemplen visar också att det inte bara är eleverna som gynnas av att ha nära relationer till sin 

lärare, utan även lärarnas välbefinnande beror på hur dessa relationer ser ut. Normell, som 

redogör för sina personliga erfarenheter, skriver att hon har trivts med arbetet när hon har känt 

att relationen till eleverna fungerat bra, när det har känts roligt och meningsfullt att vara 

tillsammans med dem i vardagsarbetet. 

 

Just meningsfullheten kommer från känslan av att eleverna lär sig något som de kommer att 

ha nytta av i framtiden, vilket bidrar till en känsla av tillfredsställelse över att man har tillfört 

något positivt i en annan människas liv. Lärare B4 tycker att det är underbart att få se när 

eleverna lyckas, och få känna att han är respekterad av eleverna. Han har erfarenhet av att till 

och med de stökigaste och mest omotiverade eleverna kommer till insikten att det som läraren 

gjorde för dem förtjänar deras respekt och tacksamhet. Även lärare S3 uttrycker att det ger en 
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känsla av glädje och tillfredsställelse när före detta elever kommer fram och hälsar. Känslan 

blir intensivare när det dessutom ”har gått bra” för eleverna. Hon känner en viss stolthet över 

att ha varit en bidragande orsak till att barn vars sociala situation inte varit den optimala ändå 

har utvecklats till väl fungerande, och minst lika viktigt för lärarna, lyckliga och harmoniska 

samhällsmedborgare. Detta kan relateras till den tyske socialfilosofen Axel Honneths teori om 

erkännande som det refereras till av Normell (2008:71-77). Hans utgångspunkt är varje 

människas behov av erkännande som han menar är nödvändigt för en positiv självrelation, 

som innebär hur individen uppfattar sig själv. Att känna att man själv och andra tycker att man 

har något värdefullt att tillföra är ett exempel på positiv självrelation. Den har stor betydelse 

för, bland annat, den sociala samvaron och möjligheten till frihet och självförverkligande. 

 

En annan av fördelarna som flera av lärarna nämner är tjusningen med att aldrig veta vad som 

kommer att hända. Lärare S3 jämför lärare med ambulansförare i den mån att de också 

befinner sig i en arbetssituation där de inte vet vad som ska hända. Hon säger att hon 

visserligen kan planera vad de ska arbeta med men att det kan hända något oförutsett som gör 

att planeringen inte går att genomföra. Detta visar på hur betingelserna styr lärarens arbete 

och att de är en faktor som alla lärare måste ta hänsyn till, precis som Carlgren och Marton 

(2000) skriver. Den traditionella synen på lärararbete som baserat på endast lärarens 

intentioner, vilka i sin tur baseras på olika teorier om lärande, fungerar inte i verkligheten. Att 

vara klasslärare i grundskolans tidigare år innebär att man arbetar med unga människor som 

alla har sin egen vilja och sina egna motiv för att vilja lära sig eller inte vilja lära sig det som 

läraren har planerat att de ska lära sig.   

 

 

5.2.2 Nackdelar 

Lärare S4 anser att det ställs väldigt många krav på lärarna. Hon törs inte vara frånvarande på 

grund av sjukdom eftersom det blir för ansträngande att ta igen för den tid hon har missat. 

Hon säger att det till och med krävs mer arbete om man har varit sjuk och haft vikarie. Även 

lärare S1 uttrycker en frustration över att aldrig bli färdig med något. Hon ser det som ett stort 

problem att lärarna har så många arbetsuppgifter. Det stämmer överens med bilden som 

Brynolf et al (2007) ger. Enligt dem så har förändringarna som genomfördes i den svenska 

skolan på 1990-talet medfört att lärarna hela tiden ska vara flexibla, vilket gör att de aldrig vet 

hur dagen ser ut när de kommer till skolan. Det ställer orimliga krav på att man ska vara frisk 

och närvarande. Det får som konsekvens att få vill ta fackliga uppdrag. Dessutom leder 

känslan av att man aldrig hinner till skuldkänslor och ångest (Brynolf et al., 2007:188). Det 

visar att det inte bara är positivt att inte veta vad som ska hända, utan att det även kan vara en 

stressbildande faktor i kombination med den minskade planeringstiden som en konsekvens av 

tillkommandet av andra uppgifter. Det är precis vad lärare S2 anser. Hon ser det som ett stort 

problem att planeringstiden hela tiden blir mindre eftersom det gör att hon inte hinner planera 

vilket blir lidande för verksamheten och, i slutändan, eleverna. 

 

En annan faktor som vissa av lärarna i undersökningen ser som en nackdel är den frustrerande 

situationen att de inte kan hjälpa alla elever på grund av tidsbrist. Lärare S3 menar att det 

finns en tidsbrist och personalbrist i skolan. När hon jämför med sina kolleger har hon inte det 

inte sämre än dem och hon är snabb med att påpeka att de ändå är två vuxna som arbetar med 

klassen även om de inte riktigt kommer upp i två heltidstjänster. Men, säger hon, ”man skulle 

lätt kunna vara en till om man gjorde lite andra konstellationer och grupperingar, så att alla får 

sitt”. Detta visar på något som flera lärare uttrycker, nämligen att eleverna blir lidande på 

grund av brist på personal. Den åsikten får stöd av en forskningsrapport från Institutet För 
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Marknadspolitisk Utvärdering (2007) som studerat relationen mellan lärartäthet och elevernas 

betyg i slutet av årskurs nio. Rapporten visar att lärartätheten i grundskolan i Sverige mellan 

läsåren 1990/91 och 2002/03 sjönk från 9,1 till 7,7 lärare per 100 studenter, på grund av 

kommunernas försämrade ekonomi, vilket förde med sig att eleverna som hade gått i en skola 

med lägre lärartäthet hade lägre betyg än de som hade gått i en skola med högre lärartäthet. 

 

En tredje faktor som också den har med ekonomin att göra är när föräldrarna på grund av 

bristande ekonomiska resurser inte tar hand om sina barn. Dessa blir då väldigt oroliga 

eftersom de saknar den trygga anknytningsrelationen som främst föräldrarna förväntas förse 

barnen med. Lärare B4 påpekar att dessa elever får problem i skolan i och med att deras 

sociala situation lämnar dem utan ramar. Enligt Normell (2008) får en liknande situation även 

konsekvenser för inlärningen. Samtidigt förvärras lärarens situation av att kontakten med 

föräldrarna är obefintlig. Lärare B4 hade annars sett det som en möjlighet att hjälpa eleven om 

föräldrarna hade tagit större ansvar för sitt barns studier. Den förres arbete hade också 

underlättats betydligt eftersom det krävs både tid och kraft av läraren att försöka motivera 

elever som har förlorat förtroendet för vuxna. 

 

  

5.3 Lärarnas påverkan 

Lärarna i den här undersökningen är väl medvetna om vad de kan och inte kan påverka. De 

säger alla att de påverkar det som händer i klassrummet, och på så sätt indikerar de att de har 

ansvar för de aspekter som staten bestämde för några decennier sedan. De hävdar att de 

ansvarar för innehåll, metoder och val av material. Lärare B2 anger att hon också bestämmer 

vilka värderingar hon överför till eleverna. Det står i kontrast mot de flesta av de svenska 

lärarna, som när de intervjuades angav att de värderingar som står i styrdokumenten är de 

viktigaste som ska överföras till eleverna. Detta exempel visar på något som lärarna också gav 

uttryck för: att de kände sig styrda, vilket lärare S2 ger uttryck för genom att säga att hon är 

styrd av politikerna som bland annat bestämmer vilka resurser skolan ska få, av läroplanen 

och av kommunen. ”Men våran lilla värld här kan vi vara med och påverka.” Detta citat visar 

att hon i likhet med Brynolf et al. (2007) har insett att styrningen kommer från centralt håll 

samtidigt som hon som Carlgren och Marton (2000) hävdar har stor frihet att påverka sin 

situation och utveckla sitt arbete inom de ramar som styrdokumenten tillåter. 

 

Vad gäller möjligheter att påverka läraryrkets utveckling varierar lärarna i sina svar. En del 

anser att de genom att fortbilda sig bidrar till yrkets utveckling, vilket stämmer överens med 

bild som Brynolf et al. (2007:196-197) ger. Författarna menar att, eftersom samhällets 

förändringar gör så att skolan förändras, så måste lärare kontinuerligt fortbilda sig för att 

kunna ha en bredare analytisk kompetens, inte enbart pedagogisk. Lärare B4 anser att en bra 

lärare alltid strävar efter ökad kunskap och därför fortsätter att studera även efter att han/hon 

har börjat arbeta som lärare. Det kan vara ett sätt, men lärare S1 framhäver samarbetet med 

personal från olika skolor som ett annat sätt att påverka utvecklingen. Hon ser det som en 

chans för henne att få sin röst hörd, och hon anser att man tar henne på allvar, fastän hon 

känner en besvikelse över att kommunpolitikerna inte tar tillvara på den kunskap som lärarna 

besitter. Utöver det nämner några det fackliga arbetet som möjlighet att påverka yrkets 

utveckling. Det verkar som om de svenska lärarna fortfarande har stort förtroende för facket 

trots det som Brynolf et al. (2007) påstår. Dessa hävdar att facken har övertagit flera av 

arbetsgivarnas uppgifter och till och med bidragit till den låga statusen som läraryrket idag har. 

Enligt lärare S4 är situationen bedrövlig, och både statusen och lönen borde höjas. 
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Ytterligare en aspekt av läraryrket är den ständiga förändringen i och med att centralmakten 

med jämna mellanrum antar nya styrdokument. Det är situationen för lärarna i denna 

undersökning, och lärare B3 framhäver anpassningen till de nya förhållanden som kommer 

utav den nya läroplanen som bland det svåraste i hans yrke. Carlgren och Marton (2000) 

skriver att dessa förändringar skapar ständiga brott i läraryrkets kunskapsutveckling varför det 

inte är förvånande att lärare ibland motverkar reformerna. Enligt Brynolf et al. har också 

många lärare känt en frustration över ovanifrån kommande krav på förändring. I detta fall 

verkar det dock handla om önskade förändringar som på sikt kommer att förbättra situationen 

för lärare B3. Åtminstone är det så han uttrycker sig. 

 

 

5.4 Likheter och skillnader mellan de svenska och bolivianska 
lärarna 

5.4.1 Likheter 

Både de svenska och de bolivianska lärarna sätter eleven i centrum, något som märks i 

glädjen av att arbeta med barn delas av alla åtta lärare som intervjuats. De uttrycker tydligt en 

omtanke om eleverna och en vilja att göra sitt bästa för att dessa ska klara sig så bra som 

möjligt i samhället efter avslutad skolgång, viket också härrör från deras främsta uppgift som 

är att ansvara för elevernas inlärning. Den uppgiften går hand i hand med att fostra barnen 

vilket får som konsekvens att lärarna får något av en föräldraroll gentemot eleverna. Desto 

viktigare är då lärarens personlighet och känslomässiga mognad. Lärare B4 lyfter fram vikten 

av läraren som en person vars exempel eleverna kan följa. Det är relaterat till Normells idéer 

om ansvarskulturen där respekten måste förtjänas och inte kommer automatiskt med 

lärartiteln. Det handlar också om yrkesetik, om hur läraren blir medveten om vilka etiska 

principer denne baserar verksamheten på. 

 

Det är också viktigt för lärarna att se att deras arbete gör skillnad. Det anser både de svenska 

och de bolivianska lärarna. Ett exempel är lärare B4:s åsikt gällande den tacksamhet han får 

av före detta elever som erkänner att han har gjort skillnad i deras liv och att de nu inser att 

läraren ville deras bästa. Både svenska och bolivianska lärare anger vikten av att förbereda 

eleverna för vuxenlivet. De vill ge dem de bästa möjliga förutsättningarna. Därför blir glädjen 

stor när de ser elever som de oroades för, men som vuxna är lyckliga över hur de har 

förbättrat sin livssituation. För lärare S3 blir det ett slags kvitto på att hon har gjort ett bra 

jobb. 

 

En annan aspekt som synliggör likheter mellan lärarna är vikten av att kontrollera eleverna. 

Lärare S4 talar om att ha nycklar till sina elever, vilket menas att hon vet hur hon ska få dem 

att sluta med störande inslag, det som Stensmo (1997) definierar som allt som tar 

uppmärksamheten från den planerade/förväntade verksamheten. Som nämnts ovan anser 

Carlgren och Marton (2000) att lärarnas arbete består av deras förväntningar och ambitioner 

och de faktiska betingelserna för arbetet, och det är vad lärarna visar genom att de framhäver 

vikten av ledarskapet för att skapa en miljö i vilken lärande är möjligt. 

 

5.4.2 Skillnader 

Den mest utmärkande skillnaden består av att de svenska lärarna gång på gång återkommer 

till tidsbristen och att dokumentationen tar så mycket tid som skulle kunna användas till 
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planering av verksamheten. Lärare S3 anger att det är det största problemet för lärarna idag. 

Hon anser att hon har alldeles för många arbetsuppgifter som inte direkt hör till undervisning, 

och som tar alldeles för mycket tid. Det stämmer överens med det som Brynolf et al. (2007) 

skriver: att kraven på lärarna har ökat i och med samhällets förändringar. Lärare i Sverige idag 

måste kunna samarbeta med andra i skolan, utforma lokala arbetsplaner utifrån skolans och 

samhällets planer, kunna dokumentera och utvärdera, producera ny teoretisk kunskap om 

lärandet och forska i skolans vardag. De bolivianska lärarna har antingen inte denna 

arbetsbörda eller så ser de det inte som ett problem, eller åtminstone inte som ett av de största 

problemen som lärarna måste ta itu med. 

 

Dessa lärare anser å sin sida att föräldrarnas bristande omtanke är ett stort problem. Som 

lärare B1 framställer situationen verkar det finnas föräldrar som aldrig kommer till skolan och 

som inte vet hur det går för deras barn gällande studierna. Enligt lärare B4 lämnar föräldrarna 

sina barn utan tillsyn med resultatet att vissa elever struntar i skolan. För att förstå hur detta 

kan vara möjligt måste man ha i åtanke att Bolivia är ett land med en BNP per capita på 4800 

US-dollar, som kan jämföras med Sveriges BNP per capita som ligger på 39100 US-dollar 

enligt statistik från 2010 (www.indexmundi.com 2012-01-25) Dessutom levde år 2007 60 % 

av Bolivias befolkning under gränsen för fattigdom och 38% i extrem fattigdom 

(www.ine.gob.bo 2012-01-26). Detta gäller den totala befolkningen, men på landsbygden, 

som är den typ av område som de intervjuade lärarna arbetar i upptar den extrema 

fattigdomen 64 % av befolkningen. I Sverige är andelen människor som lever med inkomster 

under normen för försörjningsstöd (f.d. socialbidrag) 5 % (www.sweden.gov.se 2012-01-26). 

Det visar vilka kontraster i den samhälleliga kontexten, som enligt Stensmo (1997) påverkar 

verksamheten i skolan, som finns länderna emellan. 

 

Ytterligare en konsekvens av fattigdomen som av barnen på landsbygden lever i är det faktum 

att de tvingas arbeta för att hjälpa till med försörjningen. Det innebär att föräldrarna i många 

fall inte skickar sina barn till skolan eller att barnen ägnar sig åt förvärvsarbete eller olika 

hushållssysslor utanför skoltid. Detta visar Zapata, Contreras och Kruger (2010) i en studie 

om relationen mellan skolnärvaro och barnarbete. De fann att 94 % av barnen med indianskt 

ursprung arbetar antingen i hemmet eller utanför och att de arbetar i genomsnitt 27 timmar per 

vecka, och att 42 % av dem inte genomför sex år i skolan till skillnad mot endast 14 % av 

barnen som inte är av indianskt ursprung. Barn på landsbygden löper dessutom 30 % större 

risk att jobba samtidigt som de går i skolan än barn som bor i städer. Vilket kan höra samman 

med att majoriteten av befolkningen på landsbygden tillhör något av Bolivias ursprungsfolk. 

Författarna till studien hävdar också att Quechua- och Aymaraindianerna traditionellt sett har 

haft en misstänksam inställning mot skolan som de anser motarbetar deras språk och kultur. 

Deras studie visar också att flickor bland ursprungsbefolkningen är särskilt utsatta och 

riskerar att hamna i fattigdom och utanförskap på grund av låg utbildning (Zapata Contreras 

och Kruger, 2010:598).  Detta kan ytterligare förklara varför lärare B4 anser att elevernas 

frånvaro är det största problemet för lärarna. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Dessutom uttrycker några av de bolivianska lärarna en oro över att vissa kolleger inte sköter 

sitt arbete. Det kan t. ex. röra sig om korrupta lärare som säljer betyg till eleverna. Detta kan 

analyseras i ljuset av den situation som de statsanställda lever i då de enligt lärare B1 endast 

får arbeta halvtid på de statliga skolorna. År 2003 var medellönen för en lärare motsvarande 

ca 8oo kronor/månad vilket gör att lärarna kan räknas som lågavlönade eftersom medellönen 

inom den privata sektorn i Bolivia var ca 1800 kronor/månad år 1999. Dessutom måste de 

intervjuade lärarna bekosta sina läromedel, vilket innebär ytterligare en ekonomisk 

ansträngning för dem. Utöver detta tillkommer det faktum att det är relativt billigt att utbilda 

http://www.indexmundi.com/
http://www.ine.gob.bo/
http://www.sweden.gov.se/
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sig till lärare och därför ser många bolivianer det som en väg mot en stabil inkomst, vilket 

innebär att viljan att undervisa inte är den främsta orsaken till att man vill bli lärare (Lopes 

Cardozo, 2009:418) Dessutom har en studie av Unesco som det hänvisas till av Diaz Barriga 

och Inclán Espinosa (2001) visat att lärare i främst rurala regioner tenderar att ägna mer tid åt 

administrativa och sociala uppgifter istället för teknisk-pedagogiska på grund av dålig tillgång 

till material och behovet av att undervisa flera årskurser i samma grupp. Detta har medfört att 

läraryrket i Bolivia ses som något temporärt i väntan på ett annat arbete eller yrke. 

 

Det kan även röra sig om lärare som inte uppfyller sitt uppdrag. Lärare B3 berättade om lärare 

som arbetar på skolor belägna i svårtillgängliga byar, och som bara arbetar två till tre dagar i 

veckan istället för de fem dagar som denne är ålagd att göra. Detta kan möjliggöras på grund 

av bristande kontroll och det faktum att den rurala befolkningen år 2001 bestod av 38 % 

analfabeter, alltså finns det en stor del av befolkningen som med största sannolikhet inte vet 

vilka rättigheter de har, och vilka krav de kan ställa på lärarna. Detta menar lärare B3 att vissa 

av hans kollegor utnyttjar och det är enligt honom utmärkande för en dålig lärare och 

konsekvenserna blir större i Bolivia eftersom det i en studie utförd av Heyneman och Loxley 

för Världsbanken har visat sig att det arbete som lärarna utför har större inverkan på elevernas 

studieresultat i länder med låg inkomst än i länder med hög inkomst. 

 

 

6 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur några lärare i Bolivia och Sverige ser på sitt 

eget yrke och upptäcka likheter och skillnader mellan de två länderna. Eftersom de 

intervjuade lärarna måste tolka intervjufrågorna och intervjuaren måste tolka svaren kan en  

del av skillnaderna i resultatet bero på att frågorna och svaren tolkats annorlunda. Det måste 

även tas i beaktande att vissa ord i frågorna kan ha en mer utvidgad eller restriktiv betydelse 

på det ena språket än på det andra. 

 

Som Bartholdsson (2008) nämner delar lärarna en diskurs och ett socialiseringsuppdrag och 

deras svar måste även tolkas utifrån den ledande diskursen för att på så sätt förstå vad de 

menar med sina svar. Ett exempel som nämns ovan visar att lärarna ger en bild av omtanke 

om eleverna men samtidigt visar på den makt de utöver på eleverna genom 

socialiseringsuppdraget som de också nämner i intervjuerna när de pratar om fostran. I det här 

sammanhanget är det viktigt att känna till den ledande diskursen för att problematisera 

intervjusvaren och på så sätt kunna uppnå syftet med den kvalitativa forskningsintervjun som 

enligt Kvale och Brinkmann (2009) är att förstå världen genom den intervjuades ögon. 

 

Slutsatsen är att lärarna har en varierad syn på sitt yrke. Med detta menar jag för det första att 

de anser att deras yrke består av många olika typer av uppgifter. För det andra menar jag att de 

olika lärarna framhäver olika aspekter av yrket som viktigast. De åsikter angående läraryrket 

som de uttrycker har stöd i forskning, men lärarna har saknat flera aspekter dem av i sin 

utbildning. De lärarna som inte blev överraskade när de började arbeta som lärare efter 

utbildningen hade redan provat på yrket via olika vikariat. Det tyder på att lärarutbildningen 

inte förbereder de blivande lärarna för deras framtida yrkesverksamhet. Förutom en varierad 

syn så hade lärarna väldigt mycket gemensamt och det visade sig att det i flera aspekter fanns 

likheter mellan lärare över nationsgränserna samtidigt som det fanns skillnader inom dem. Det 

faktum att lärarna från båda länderna lägger stor vikt vid undervisning är inte på något sätt 

överraskande eftersom det är huvuduppdraget som samhället ger dem. Trots att de styrs av så 

skilda läroplaner visade det sig att de i många avseenden kunde dela åsikter om vilka 
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värderingar som bör överföras, om vad som utmärker läraryrket, om vilket som är en lärares 

viktigaste uppdrag. Det tyder på att de intervjuade lärarna är måna om att skapa en bra 

relation till eleverna, både för att fostra barnen till goda medborgare och för att ge det enskilda 

barnen bra förutsättningar i livet. 

 

Resultatet av studien visar att dessa åtta lärare sätter eleven i centrum. De säger att det 

viktigaste är att undervisa, att fostra barnen och att se till deras bästa. När de får berätta vilka 

de största fördelarna med arbetet är återkommer flera till glädjen de känner när barnen lyckas, 

både när det gäller själva inlärningen och i livet som vuxen. Lärarna ger även uttryck för 

behovet av att känna att de gör skillnad i människors liv, men under den största delen av 

intervjuerna framhävde de vikten av att ge barnen så bra förutsättningar som möjligt till ett 

bra liv. 

 

Även olikheterna i synen på yrket mellan lärarna i Sverige och Bolivia ger uttryck för att 

lärarna i studien delar värderingar. Den främsta nackdelen som de svenska lärarna nämner är 

tidsbristen på grund av all dokumentation som krävs av dem. Det betyder att de får mindre tid 

för det som de anser vara den viktigaste aspekten i deras arbete. Det blir ett sätt att visa sin 

oro för att barnen inte ska få de optimala förutsättningarna för livet efter avslutad utbildning. 

 

De bolivianska lärarna uttrycker också oro för att eleverna ska få det svårt i vuxenlivet när de 

nämner de, enligt dem, största problem som de handskas med. Deras oro för att föräldrarna 

inte engagerar sig i barnens utbildning eller välmående, eller för att deras kollegor inte ger 

barnen den undervisning som de har rätt till kan tyckas vara än mer befogad med tanke på att 

Bolivia saknar det sociala skyddsnät som Sverige har och visar att de ser omtanken om barnen 

som viktigaste med att vara lärare. 

 

Läroplanerna hade också de likheter i och med att de båda är målstyrda, vilket fick mig att 

tänka på trender inom utbildning och att ett lands utbildningssystem inte är isolerat från andra 

länders. Den utveckling som det svenska och även det bolivianska utbildningssystemet har 

genomgått svarar mot internationella riktningar. Båda länderna genomgick 

utbildningsreformer under 1990-talet precis som flera länder i Latinamerika (Díaz Barriga och 

Inclán Espinosa, 2001) och har nyligen fått nya läroplaner och skollagar. I ljuset av den 

insikten är det därför inte konstigt att läroplanernas struktur påvisar vissa likheter. 

 

Med denna studie hade jag aldrig några pretentioner om att kunna presentera generaliseringar 

angående synen på yrket. Som jag skrev i inledningen hoppades jag att jag skulle kunna 

belysa läraryrket från lärares perspektiv och visa på möjliga skillnader och likheter i hur lärare 

i vitt skilda kontexter ser på sitt yrke. Det visade sig att likheterna bestod i vad som skulle 

kunna kallas läraryrkets kärna, alltså undervisningen och samspelet med och omtanken om 

eleverna. De skillnader som påvisats har ett samband med den skiftande kontexten, dvs. den 

samhälleliga kontexten med de politiska, ekonomiska, juridiska, demografiska m.fl. ramar 

som påverkar verksamheten i skolan. 

 

Wills och Somers kom i sin studie fram till fem variabler av betydelse för elevernas 

studieframgång: höga nivåer av skolresurser, åldershomogena klasser, eleverna testas ofta, 

hög nivå av föräldraengagemang, och klassrum med positivt klimat (Wills och Somers, 2001). 

Eftersom det existerar betydande skillnader mellan de svenska och bolivianska skolorna 

gällande flera av dessa variabler så är det inte förvånande att de bolivianska lärarna uttrycker 

oro för företeelser som inte alls tas upp av de svenska lärarna. 
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Ändå förvånades jag över flera av de bolivianska lärarnas berättelser fastän att jag hade varit i 

Bolivia och hade viss information om levnadsvillkoren där. Min slutsats är att det är lätt att 

vänja sig vid de förhållanden som råder i det egna landet eller till och med på den egna 

arbetsplatsen och glömma bort under vilka förhållanden lärare på andra platser på jorden 

arbetar. Den här studien har gjort att jag fått upp ögonen för vad som kan tänkas vara 

gemensamt för alla lärare, om det nu finns något sådant. Den främsta fördelen med den här 

studien består av att lärare får möjlighet att känna att de tillhör en större gemenskap än endast 

den nationella. Förhoppningsvis kan detta leda till ett större samarbete och utbyte av 

erfarenheter mellan lärare i skilda kontexter för att på så sätt bidra till läraryrkets utveckling. 

För min egen del har jag redan tack vare denna undersökning fått kontakt med lärare som 

arbetar under helt andra förhållanden än under vilka jag själv kommer att arbeta. Med dessa 

kontakter hoppas jag kunna bidra till att både mina och mina framtida kollegers elever 

kommer att kunna dra nytta av dessa kontakter samtidigt som vi kan utbyta erfarenheter. 

 

En annan fördel med studien är att lärarnas perspektiv lyfts fram. De som tillsammans med 

eleverna är de som främst berörs av de politiska beslut som rör skolan och även av de attityder 

som allmänheten har gentemot skolans verksamhet. 

 

Det skulle vara intressant att forska vidare inom detta ämne och undersöka om och, i så fall, 

hur synen på läraryrket har förändrats om några år när lärarna kommer att ha flera års 

erfarenhet av de läroplaner som implementerats under det här läsåret i de båda länderna. 

Intervjuerna skulle förmodligen också bli väldigt annorlunda eftersom dessa var mina första 

intervjuer och intervjuande anses vara ett hantverk som lärs genom att ställa fler intervjuer. 
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Vilka förväntningar hade du på läraryrket? Har de infriats? 

 

Vilka förväntningar har du nu? 

 

Vad är det bästa med att vara lärare? 

 

Vad är det svåraste med att vara lärare? 

 

Vilket eller vilka är de största problemen för lärare? 

 

Vilket eller vilka är en lärares viktigaste samhällsuppdrag? 

 

Vad utmärker en bra respektive dålig lärare? 

 

Vilken är en lärares bästa egenskap? 

 

Vilka är de viktigaste värden som man som lärare ska förmedla till eleverna? 

 

Vilka aspekter i ditt arbete kan du vara med och påverka? 
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Vilken är en lärares viktigaste uppgift? 
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