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Abstract 
 
 
I min uppsatts så undersöker jag om det finns någon uppenbar pedagogisk skillnad mellan 
behöriga och obehöriga lärare. I undersökningen så deltog två outbildade och två utbildade 
lärare. Jag gör undersökningen genom grundfilosofiskt perspektiv. Jag börjar med att ge lite 
statistik på hur fördelningen har varit mellan behöriga och obehöriga lärare från 1990-talets 
början till en början in på 2000-talet. Redovisar sedan fyra grundfilosofier essentialism, 
perennialism, progressivism och rekonstruktionism.  Efter detta redovisar jag mina intervjuer 
och filminspelningar samt tolkar och redovisar dessa. Jag kommer framtill att jag inte kan se 
någon uppenbar skillnad i min intolkning av de olika lärarna vare sig de är utbildade eller inte.  
 
Nyckelord: Behörig, obehörig, lärare, essentialism, perennialism, progressivism 
rekonstruktionism. 
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Inledning 
 
Jag arbetar sedan hösten 2005 som obehörig lärare på ett fordonsprogram. Jag läser nu in 
lärarbehörigheten på halvfart. Genom min bakgrund som mekaniker inom 
lantbruksmaskiner och entreprenadmaskiner (då jag emellanåt hade med mig elever som 
gick på något fordonsgymnasium), min hittills korta lärarbana samt den pedagogiska 
utbildningen jag nu studerar så har jag nu kommit in på ett intressant område: nämligen 
om det är någon skillnad på behöriga och obehöriga lärare. Vi lärare på 
fordonsprogrammet tycker, tänker och agerar olika i olika situationer. Vi förespråkar 
ibland olika sätt att undervisa på, ibland tycker vi helt lika om utbildningsmetoderna men 
ändå så blir lektionerna olika. Vi bestämmer tillsammans olika regler som vi skall följa, men 
ändå så anser vi, när vi följer upp dem, att vissa av oss inte följer en del regler så noga 
medan andra följer dessa väldigt noga, men är mer slapphänta med några av de andra 
reglerna. Det här gör att jag funderar på om man kan se någon skillnad på behöriga lärare 
och obehöriga lärare. Kan man se att tillexempel en behörig lärare ofta eller alltid gör på ett 
visst sätt i en viss situation? Medan en obehörig oftare eller alltid gör på ett annat sätt i en 
liknande situation? Detta område styrde jag in på i min B-uppgift där jag utifrån intervjuer 
och litteratur tolkar in tre behöriga lärare i dessa fyra olika grundfilosofiska ismer; 
essentialism, perennialism, progressivismen och rekonstruktionism. Jag tänker här utveckla 
arbetet mer. 
 
Av totalt åtta kollegor på fordonsprogrammet är tre behöriga. Det råder alltså stor brist på 
behöriga yrkeslärare på min arbetsplats vilket tydligt framgår av ovan nämnda redovisning. 
Men är det av någon betydelse att det på mitt jobb är en sådan här fördelning? 
Yrkesutbildningen har ju växt fram ur skråväsendets lärlingskunskap1och de hade mig 
veterligen ingen pedagogisk utbildning. Men det är ju möjligt och jag tror att deras 
utbildning blev väldigt styrd efter vad mästaren tyckte och tänkte.  
 
En debatt som pågått, pågår och som förmodligen kommer att pågå under lång tid framåt 
handlar om just den här utbildningsfrågan och om det är av någon betydelse för elevernas 
kunskapsinhämtande om läraren är behörig eller inte behörig. Det kanske till och med är 
bra att det finns obehöriga lärare i skolan då det eventuellt ökar lärarpersonligheterna i 
skolan. Arne Maltén menar att eleverna ska möta så många lärarpersonligheter som möjligt 
under sin skoltid, för att de ska få tillgång till många skiftande modeller som eleven har 
nytta av för sin egen utveckling2.  
  
Problem 
 
Syftet med detta arbete är undersöka om jag kan se någon uppenbar pedagogisk skillnad 
mellan behöriga lärare och obehöriga lärare, under de lektioner jag observerat och i mitt 
intervjumaterial.  
 
Jag vill undersöka om jag tolkar in behöriga och obehöriga lärare i samma grundfilosofiska 
ismer, utifrån essentialism, perennialism, progressivismen och rekonstruktionism3.  
 
Kan jag få fram samma mönster i de empiriska undersökningarna som vid intervjuerna?  
 

                                                 
1 Carlsson (2001), s. 22 
2 Maltén (1995), s. 12 
3 Se utbildningsfilosofiska grunder s. 15 
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Kommer jag att kunna se någon uppenbar skillnad mellan behörig och obehörig lärare sett 
ur dessa grundfilosofiska perspektiv eller inte? 
 
Metod 
 
Jag har valt att intervjua och även observera de utvalda informanterna under en 
teorilektion. Jag tycker att det verkar vara ett bra sätt för att på det viset kunna få fram 
eventuella uppgifter som pekar åt olika håll som skulle kunna vara svåra att få fram i enbart 
en intervju. Man kan få fram en rikare tolkning genom den här metoden4. Jag tycker inte 
den kvantitativa metoden passar mig då den mer inriktar sig på tabeller och siffror vid 
resultatredovisningen redovisning än vad den kvalitativa metoden gör. 
 
Metodbeskrivning 
 
I den här delen redovisar jag vilken målgrupp jag undersökt och uppsatsens metod. Jag har 
valt att utföra den här studien på min arbetsplats, dels därför att det finns både behöriga 
och obehöriga lärare och dels därför att de är en grupp som är tillgänglig för mig att 
studera utan att behöva resa till annan ort.  
 
Målgruppen 
 
Gruppen jag har undersökt består av fyra lärare inom gymnasiets fordonsprogram. De har 
olika lång erfarenhet i yrket; mellan ett år till fjorton år. Två personer är behöriga lärare 
och två personer är obehöriga lärare. Deras ålder är mellan ca 40 till 60 år. Jag kommer att 
benämna dem som lärare Axel, Bertil, Calle, och David i fortsättningen. Axel och Bertil är 
behöriga lärare Calle och David är obehöriga. 
  
 
Etiska överväganden 
 
Jag har utfört forskningen enligt forskningsrådets etiska kod. Den här koden specificerar 
bland annat fyra krav som är uppställda för att svara upp mot individskydd i forskningen5: 
• Information 
• Samtycke 
• Konfidentialitet 
• Nyttjande 
Genom att informanterna och klasserna som blivit berörda har informerats om uppsatsens 
syfte har jag följt informationskravet. Samtyckes kravet har jag följt då jag har upplyst 
informanterna och klasserna som blivit berörda att det är helt frivilligt att delta i 
undersökningen från deras sida samt att de kan avbryta sin medverkan när som helst. 
Konfidentialitetskravet följer jag genom att informanternas identitet är konfidentiella. 
Deras rätt att vara anonyma har respekterats. Samtliga inblandade har även blivit 
informerade om att de uppgifter de har lämnat enbart kan komma att användas i 
vetenskapliga syften. Därmed uppfyller jag även nyttjande kravet a.a, s.21 
 

                                                 
4 Patel, Davidsson (2007), s. 104 
5 Stensmo (2002), s. 26 
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Intervjufrågorna 
 
Intervjufrågorna har jag gjort efter den kvalitativa metoden med hermeneutisk inriktning. 
Jag har alltså tolkat informanternas intervjusvar och försökt få fram en helhetsbild av 
svaren6. Jag vill här ge ett citat som jag tycker förklarar hermeneutiken mer7. 
 

Tolkningen innebär att man söker tydliggöra något som inte är omedelbart 
uppenbart i det upplevda/erfarna och att man söker sätta in det i ett 
sammanhang, en kontext 

 
Man läser alltså som i mitt fall texten som en helhet, sedan granskar man delar av texten 
för att sedan med förhoppningsvis en djupare insikt i materialet återvända till helheten. 
Avsikten har alltså varit att nå en djup förståelse av informantens livsvärld. 
Ett exempel på en fråga som jag använt är ”kan du beskriva några tillfällen då du känt 
glädje och stolthet i ditt arbete”8? Den frågan använde jag för övrigt som start fråga då den 
(hoppas jag) ger en positiv uppstart på intervjun. Jag menar att man borde komma igång 
och tänka på något positivt och känna sig bra tillmods. Vilket Descombe bedömer som 
mycket viktigt9. 
 
Intervjuerna 
 
Jag valde att använda mig av en semistrukturerad intervjumodell, där jag hade ett 
frågeformulär10 som jag utgick ifrån och försökte till största delen att följa 
Jag var emellertid inställd på att vara flexibel med ordningsföljden om jag skulle märka att 
någon pratade på och spårade in på någon fråga som jag skulle beröra senare i intervjun. 
Jag försökte att få dem att prata så öppet och fritt de ville när de lämnade sina svar för att 
de skulle kunna utveckla sina svar så mycket som möjligt vilket är ett kännetecken för den 
semistrukturerade intervjumetoden11.  
 
Jag kom fram till att jag skulle använda mig av en semistrukturerad intervjumodell 
eftersom denna metod gränsar till de ostrukturerade intervjuerna genom att de har det 
gemensamt att de tillåter informanterna att säga rent ut med sina egna ord och ”har i regel 
”upptäckt” mer än ”kontroll” som sin strävan”12.  
 
För att förbereda informanterna som jag tänkte använda mig av så pratade jag med dem 
var och en för sig någon månad innan jag tänkte intervjua dem. De blev då tillfrågade om 
de ville medverka och fick information om syftet med undersökningen och att de skulle 
behandlas efter forskningsrådets etiska kod, som jag då beskrev för dem. De fick välja var 
och när de ville att intervjun skulle äga rum samt att beräknad intervjutid var ca 30 
minuter. Detta för att de skulle få tid att smälta tanken på intervjun och att de skulle känna 
sig delaktiga redan från början samt det viktigaste av alltihop nämligen att de skulle känna 
sig bekväma med både tid och rum när intervjun utfördes13. Jag förde inga anteckningar 
under intervjuerna utan bandade allting. 
 
                                                 
6 Patel, Davidsson (2007), s. 29 
7 Stensmo (2002), s. 112 
8 Patel, Davidsson (2007), s. 81 
9 Denscombe (2000), s. 151 
10 Se bilaga 
11 Denscombe (2000), s. 135 
12 Denscombe (2000), s. 136 
13 Denscombe (2000), s. 143 
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Observationerna 
 
Jag började med att fråga mina informanter om de kunde tänka sig att jag var med under 
ett av deras teorilektionspass och då filma dem under ca 40 minuter. Samtliga tyckte det 
var helt i sin ordning, jag informerade dem även om att de skulle hållas anonyma i texten. 
Samtidigt fick de bestämma vilken teorilektion de ville att jag skulle observera dem under, 
detta för att de skulle få möjlighet att förbereda sin lektion och bestämma med vilken klass 
de ville genomföra detta med. Allt för att de skulle kunna göra enligt deras sätt att se det 
på, så bra som möjligt. Alltså så att de hade optimala möjligheter att få utöva sin egna 
grundfilosofiska pedagogik. Jag bad läraren informera respektive klass i god tid före min 
observation skulle äga rum så de var införstådda med att jag inte filmade på dem eller 
brydde mig om vad de sa eller gjorde. När observationen skulle börja informerade även jag 
klassen om samma sak. Sedan satte jag mig på lämpligt ställe oftast längst fram i ett hörn. 
Där satte jag igång filmkameran och sedan satt jag tyst och bara kontrollerade och 
justerade så att läraren var med på filmen och inte rörde sig utanför upptagningsområdet. 
 
Analys av data 
 
Det som kännetecknar kvalitativ forskning samt ger den en tydlig identitet är ”det faktum 
att den har sitt eget speciella tillvägagångssätt vid insamlingen och analysen av data”.14 
Presentationen har arbetats fram utifrån informanternas intervjusvar samt uttalanden och 
beteende under observationstillfällena. Svaren är uttolkade efter många upprepade 
läsningar av intervjuutskrifterna samt många återkommande studier av de inspelade 
observationerna. Detta för att krypa under eller komma bakom det bokstavliga innehållet i 
materialet15. 
 
Validitet 
 
För att med denna relativt lilla grupp jag har arbetat med få ett så rättvisande resultat som 
möjligt samlade jag in informationen på olika sätt. Jag intervjuade och observerade samtliga 
lärare för att få en bred information om hur de fungerar som pedagoger och utifrån det har 
jag arbetat fram resultatet. Denscombe talar om att det är viktigt att informanterna känner 
sig trygga under intervjun och det försökte jag få fram genom att de fick bestämma tid och 
plats själva16. Vidare så fick de prata rätt fritt under intervjun och jag försökte att inte 
stressa på dem om det blev tyst en stund. Det kan tyckas lite med fyra informanter, 
Denscombe diskuterar nackdelar med ett mindre antal informanter, men för att kunna 
tränga in på djupet i denna tids begränsade forskning så fick det räcka17. Syftet riktar sig 
även mot en mindre grupp. Resultatet av den här lilla forskningen kan man nog inte dra 
några större generella slutsatser av. Men om någon annan vill göra om undersökningen på 
ett annat yrkesprogram med och ha samma syfte, samt samma frågeställningar så tror jag 
att det är en stor sannolikhet att den personen kommer fram till liknande resultat. 
 
Bakgrund 
 
Uppsatsen inleder jag med en redovisning av statistisktunderlag som sträcker sig drygt ett 
decennium bakåt i tiden. Genom att studera litteratur så som böcker, tidningsartiklar och 
debattartiklar har jag skapat mig en bild av forskningsläget som för övrigt är väldigt magert 

                                                 
14 Denscombe (2000), s. 243 
15 Stukát (2005), s. 41 
16  Denscombe (2000), s. 143 
17 Denscombe (2000), s. 142 
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på det här området som direkt rör om det är någon mätbar skillnad på behöriga och 
obehöriga lärare. Det kan ju eventuellt bero på att det enligt mig är en känslig fråga, då det 
är ett rätt stort antal obehöriga som arbetar som lärare i skolan, se följande redovisning.  
 
Statistik 
 
Här redovisar jag i korthet hur behov och tillgång på lärare varit utifrån Skolverket. 
Uppgifterna bygger främst på bearbetningar av lärarregistret och även till exempel register 
över befolkningens utbildning18.  
 
Lärar- och elev utveckling i grundskola 
 
När lärarsituationen skall bedömas är utvecklingen av antal elever en viktig faktor. 
Elevantalet har ökat med 17 procent från 894 000 till 1 046000 mellan åren 1993/94 och 
2003/04 i grund skolan. Kulmen är nu passerad och elevantalet börjar nu minska.  
 
Tjänstgörande lärare ökade under perioden med nästan 14 procent. Lärartätheten var 
1993/94 8,4 och 2003/04 låg siffran på 8,0. Lärartätheten är räknad som antal 
heltidstjänster per 100 elever.  Av de tjänstgörande lärarna under perioden 1993/94 var 5,7 
procent utan pedagogisk högskoleutbildning. Av lärarna som tjänstgjorde under hösten 
2003 var det 19,9 procent (ca 19000) som saknade högskoleutbildning inom pedagogik. 
Om man räknar om denna siffra till heltidstjänster i stället för antal personer blir antalet 
lärare som saknade pedagogisk utbildning 18,5 procent. Se diagram nedan. 
 
 

                                                 
18 Skolverket  http://www.it.kau.se/informatik/kurser/Adbas1/Word%20Uppgift%201%20rev1.doc [Hämtad 
2007-05-31]. 
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Diagram 1 

 
Andel (%) lärare som saknar pedagogisk högskolutbildning 
 
Statistik och prognoser om lärare i grund – och gymnasieskola, inför skolstarten hösten 2004. 
Skolverket 
  
Här ser vi ett diagram som tydliggör hur mycket fler obehöriga lärare det blivit i 
grundskolan mellan åren 1993- 2004. Det är nästan en ökning med tre gånger under en 
tioårsperiod.  
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Lärar- och elev utveckling i gymnasieskola 
 
Elevantalet i gymnasieskolan var pendlade under perioden 1993/94 – 2001/02 mellan   
305 000 och 314 000 för att sedan öka och under läsåret 2003/04 komma upp till 333 900 
elever. Prognoserna tyder på en fortsatt stor ökning under de närmaste åren. 
 
Tabell 119 Antal lärare (heltidstjänster.) per 100 elever i gymnasieskolan 
1993/94-2003/04 
 
Läsår  Lärartäthet 
1993/94  7,7 
1994/95  7,8 
1995/96  7,6 
1996/97  7,4 
1997/98  7,4 
1998/99  7,6 
1999/00  7,8 
2000/01  7,9 
2001/02  8,1 
2002/03  8,2 
2003/04  8,2 
 
Statistik och prognoser om lärare i grund – och gymnasieskola, inför skolstarten hösten 2004. 
Skolverket 
 
Lärartätheten per 100 elever har från läsåret 1997/98 ökat från 7,4 till 8,2 heltidstjänster. 
Se tabell ovan. Genom att studera digram 2 (se följande sida) ser man att från 1997-1998 
till 2003-2004 har en ökning av obehöriga lärare skett med ca tio procent. Om man då 
jämför tabell 1 och digram 2 så ser man att en stor del av de nyanställda måste vara 
obehöriga lärare.  
 
De tjänstgörande lärarnas antal har varit någorlunda stabilt under perioden 1993/94 – 
2001/02 omkring 29 000. Det har sedan skett en ökning till 33 300 till och med läsåret 
2003/04.  
 
När det gäller utbildningen för gymnasielärarna kan man konstatera att andelen som inte 
har pedagogisk högskoleutbildning, har under flera år ökat. Läsåret 1993/94 var andelen 
11,3 procent för att till läsåret 2003/04 ökat till 25,8 procent. Om man räknar om andelen 
lärare som inte har pedagogisk högskoleutbildning till heltidstjänster istället för personer så 
blir andelen som ej har pedagogisk högskoleutbildning läsåret 2003/04 nästan 23,5 procent 
mot 8,5 procent läsåret 1993/94. Se diagram nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Skolverket  http://www.it.kau.se/informatik/kurser/Adbas1/Word%20Uppgift%201%20rev1.doc [Hämtad 
2007-05-31].
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Diagram 2 

 
Statistik och prognoser om lärare i grund – och gymnasieskola, inför skolstarten hösten 2004. Skolverket 
 
Med det här diagrammet så vill jag påvisa att det skett en enormt stor ökning av obehöriga 
lärare i våra gymnasieskolor från 1993 och framåt. 
 
Rekryteringsbehov 
 
För perioden 2001-2010 är behovet av lärare för utbildning inom grundskola och 
gymnasienivå 67 000. Rekryteringsbehovet är högre i grundskolans senare år fram till år 
2010 sedan gäller motsatt förhållande under perioden 2011-2020. Rekryteringsbehovet för 
gymnasieskolan blir under den första perioden mycket stor. Maximum av elevantalet 
beräknas nås under åren 2006-2010. Sedan minskar rekryteringsbehovet drastiskt under 
perioden 2010-2015.  
 
Bedömningen från Skolverkets sida är att det behöver examineras i genomsnitt ca 13 100 
lärare per år under perioden 2004-2010. Under beräkningsperiodens senare del, 2011-2020 
beräknas behovet bli ca 10 000 lärare per år. För att detta ska stämma måste dock 
utbildningsbehovet under första perioden tillfredsställas vilket kan bli en svår uppgift. Om 
det inte lyckas måste det ske en ännu större Insatts under den senare delen av perioden än 
vad Skolverket har räknat med.  
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Fakta om obehöriga lärare 
 
Av ovanstående diagram kan man se att det råder brist på lärarutbildad personal och att 
andelen lärare som inte har pedagogisk högskoleutbildning ökar. Skolverket gjorde en 
studie under våren 2000 med hjälp av SCB: s utbildningsregister för att försöka få fram en 
bild av vilken kompetens de lärare som saknar pedagogisk högskoleutbildning har. Jag 
citerar nu PM från Skolverket20

 
Ur denna kan man bl.a. utläsa om de ”obehöriga” att 

 
��20 procent hade minst treårig eftergymnasial utbildning, 50 procent 
hade antingen en eftergymnasial utbildning kortare än tre år (alltifrån 
fjärde årskursen på teknisk linje till fullständig examen) eller hade varit 
registrerade för studier i högskolan en eller flera terminer och 30 
procent hade gymnasieskola som högsta utbildning 
 
��Ca 12 procent hade högskolexamen av något slag 
 
��Närmare 30 procent hade varit registrerade på en lärarutbildning efter 
1977. Många hade troligen slutfört en stor del av sin utbildning. Det 
var nämligen 19 procent som varit registrerade minst fem terminer. 
 
��Närmare 36 procent var tillsvidareanställda. Med tanke på vad skollagen 
föreskriver skulle det kunna tolkas som att arbetsgivarna bedömer 
att många lärare trots allt har den kompetens som krävs. 
 
��Andelen som inte tidigare hade tjänstgjort som lärare var 38 procent, 
18 procent hade ett års erfarenhet, 23 procent hade två till fem års erfarenhet 
och 20 procent hade mer än fem års erfarenhet. 
 
��Drygt 40 procent var yngre än 35 år och 11 procent äldre än 54 år. I 
hela lärarkåren var motsvarande siffror 20 respektive 23 procent. De 
obehöriga lärarna var alltså som grupp betraktat betydligt yngre än de 
behöriga lärarna. 

 
 
 Positivt om behöriga lärare 
 
Så här skriver Lena Fejan Ljunghills i början av sin debattartikel från Pedagogiska 
magasinet:21

 
Plötsligt en morgon når oss budskapet via radions och tv:s nyhetsutsändningar: 
Friskoleelever är bättre än elever i kommunala skolor. Konkurrensen från 
friskolorna gör också de kommunala skolorna bättre. Dessutom spelar det ingen 
roll om lärarna har pedagogisk högskoleutbildning eller ej Det är snarare en 
nackdel.  
      

 

                                                 
20 Skolverket  http://www.it.kau.se/informatik/kurser/Adbas1/Word%20Uppgift%201%20rev1.doc [Hämtad 
2007-05-31].
21 Pedagogiska magasinet nr 01/2005  http://www.pedagogiskamagasinet.net/ 
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID
=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket [Hämtad 2007-05-31].
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Med detta citat så inleder jag forskningsläget om det positiva med behöriga lärare. Fejan 
Ljunghills har här reagerat på en rapport från Skolverket som heter mer kunskap för 
pengarna22. Hon anser att slutsatserna är helt felaktiga och som hon själv skriver 
hårresande. Hon menar att alla som är något lite insatta i utbildningsfrågor förstår att det 
är något som inte stämmer, men hon tycker att media hänger på och man kan på deras 
ledar sidor läsa rubriker i stil med dessa.23

 
Friskolor effektivare än kommunala 
Friskola gör kommunal skola bättre 
Stoppa hetsen mot friskolorna 
Sunt förnuft i skolrapport 

 
Enligt Fejan Ljunghills tolkning av denna rapport ser hon att alla som är för friskolor fått 
vatten på sin kvarn och att de även fått ett underlag som visar att lärarutbildningen är dålig. 
Då vi genom denna rapport får veta att det inte spelar någon roll om man är behörig eller 
obehörig.  Jag citerar nu Fejan Ljunghills citat som hon hämtat ur rapporten mer kunskap 
för pengarna a.a, s.21 ”Skolor med en hög andel pedagogiskt högskoleutbildade lärare är 
mindre effektiva” I det här fallet har utredarna fått fram att friskolorna är mer effektiva 
genom att se på betygsstatistiken. Men det är ett välkänt faktum att det finns en tendens att 
obehöriga lärare sätter högre betyg på eleverna än mer erfarna lärare gör24. I friskolorna 
arbetar fler obehöriga lärare än i de kommunala skolorna vilket gör att betygsstatistiken 
visar att dessa friskolor är mer effektiva och då alltså även de obehöriga lärarna. Den 
vetenskapliga nivån på denna rapport har fått kritik från både Lärarnas riksförbund, 
Lärarförbundet samt andra framstående forskare på olika punkter och då till exempel på 
att det är svårt att få en bra statistik genom att mäta betyg. I slutet av artikeln så skriver 
Fejan Ljunghills följande; ”Det är minst sagt en hårresande slutsats att skolor med 
pedagogiskt högskoleutbildade lärare är mindre effektiva”. Hela den här artikeln pekar 
enligt mig på att Fejan Ljunghills anser det bra med behöriga lärare. 
 
 
 Uppfattningar från lärarfacken 
 
Lärarförbundets ordförande Eva-lis Preisz skriver i en artikel i Yrkesläraren25 att ”lärare 
med god kompetens är avgörande för en bra undervisning och för elevens resultat”. Detta 
stöder helt Lena Fejan Ljunghills tolkning av rapporten ”Mer kunskap för pengarna” a.a. 
 
 
Positiva uppfattningar om obehöriga lärare 
 
 I den förut nämnda undersökningen ”Mer kunskap för pengarna” kommer utredarna som 
gjort den fram till att det är mer effektivt att bedriva undervisning med obehöriga lärare, se 
utförligt citat nedan26. 
                                                 
22 http://209.85.135.104/search?q=cache:PM9pW3KDYl0J:www.timbro.se/pdf/1396_mer_kunskap.pdf+mer  
[Hämtad 2007-05-31].
23 Pedagogiska magasinet nr 01/2005  http://www.pedagogiskamagasinet.net/ 
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID
=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket [Hämtad 2007-05-31].
24 Pedagogiska magasinet nr 01/2005  http://www.pedagogiskamagasinet.net/ 
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID
=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket [Hämtad 2007-05-31].
25 Britta Moberger Yrkesläraren nr 04/2005 http://www.yrkeslararen.net/ ”Kritiken mot yrkeslärare är både felaktig 
och osaklig” [Hämtad 2007-05-31].
 

 14

http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket


 
Vi finner också att andelen lärare med pedagogisk högskoleutbildning 
samvarierar med skolornas ineffektivitet, dvs. en skola med en hög andel lärare 
med pedago-gisk högskoleutbildning har i genomsnitt en lägre effektivitet. 
Samvariationen försvinner dock då de fristående grundskolorna exkluderas ur 
analysen, vilket kan förklaras av att de fristående skolorna har en lägre andel 
lärare med peda-gogiskt högskoleutbildning samtidigt som de i genomsnitt är 
mer effektiva än de kommunala grundskolorna. Tolkningen blir således att 
andelen pedagogiskt högskoleutbildade lärare inte har en kausal inverkan på 
skolornas effektivitet. Skolor som ligger i kommuner där en stor andel av 
eleverna går i en fristå-ende grundskola är mer effektiva än andra skolor. Detta 
ger stöd till hypotesen att konkurrensen från fristående skolor leder till 
effektivare användning av de givna resurserna. Samtidigt kan det också ge stöd 
åt hypotesen att konkur-rens skapar nya effektivare pedagogiska metoder och 
därmed en högre kvalitet på undervisningen.     

 
 
Det här citatet ger ju enligt mig verkligen stöd till dom som av olika anledningar tycker att 
den pedagogiska utbildningen är mer eller mindre onödig.  
 
Thomas Idergard som är vd i omvärldsanlysföretaget United Minds, skriver i en artikel i 
(Svenska dagbladet) svd att skolan är till för eleverna och inte för lärare eller lärarfacken 
och skolan måste drivas som ett företag. Kan inte skolan nå upp till kraven måste den 
stängas vare sig det är en kommunal skola eller en friskola. När det gäller vägen att nå upp 
till målen måste skolan och dess ledning kunna anställa den personal de finner lämplig, 
precis som vilket företag som helst. Idergard skriver vidare ”Det finns betydligt fler sätt på 
vilket man kan bli ”behörig” att undervisa, än att vid en lärarhögskola tröska sig igenom 
några poäng i det som kallas praktisk pedagogisk utbildning när man är i 20-årsåldern”. 
Han tycker att pedagogerna ska kunna sitt jobb och när de inte längre hänger med ska de 
göra som andra och byta arbete. Han talar dock inte om vem som ska bedöma när det är 
dags för pedagogen att stiga åt sidan27. 
 
 
Anna Lindström är behörig lärare i svenska och i historia, hon skriver i Expressen - GT-
Kvällsposten att hon har fullt förtroende för obehöriga kollegor. Hon diskuterar vilken 
skillnad det gör vid betygssättningen om man är behörig eller obehörig. Hon kommer fram 
till att majoriteten av de behöriga lärarna fick sina examensbevis före 1994 och de fick då 
lära sig att sätta betyg efter 1-5 -skalan. De sätter även nu betygen i den gamla skalan dock 
förklädda till G-VG-MVG. Hon säger att det inte förekommit någon allmänt påtvingad 
fortbildning i betygsättning sedan den nya betygskalan infördes. Många lärare som är 
behöriga är alltså inga experter på att sätta betyg, men genom den naturliga vägen så får de 
alltså en slags fortbildning, det vill säga genom arbetet där man diskuterar och frågar 
varandra så som lärare alltid har gjort, behörig eller obehörig 28. 

                                                                                                                                                         
26 http://209.85.135.104/search?q=cache:PM9pW3KDYl0J:www.timbro.se/pdf/1396_mer_kunskap.pdf+mer     
(2004), s.24 [Hämtad 2007-05-31].
27 Svenska dagbladet  http://www.svd.se/dynamiskt/ledare/did_10624553.asp  [Hämtad 2007-05-29].
28 Expressen - GT-kvällsposten    
http://www.btj.se/sb/FrontServlet?session=4074276&service=10&brick=AsokFulltext&handler=A...   [Hämtad 
2007-05-29].
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Hypotes 
 
Själv tror jag att det är väldigt svårt att få fram något bra mätbart instrument att mäta de 
eventuella grundfilosofiska skillnader som skulle kunna finnas mellan behöriga lärare och 
obehöriga lärare. Jag tror själv att jag inte kommer att kunna se någon klar skillnad i den 
här uppsatsen. Dels för att det är få informanter, dels för att jag tror att det är en mer 
personlig del av en själv som byggs upp i unga år och är svår att ändra på även med en 
pedagogisk utbildning. Även om jag anser att pedagogisk utbildning är bra för att växa 
inombords och på det viset eventuellt bli medveten om sin egna grundfilosofiska 
inställning eller åtminstone medveten om att det finns och kan vara en anledning till att 
man tänker, tycker och gör olika i olika frågor och situationer. 
Arne Maltén skriver följande om pedagogiskgrund syn29. 
 

En självklar lärarroll bärs upp av den pedagogiska grundsynen. I denna ingår en 
genomtänkt syn på kunskap; vad kunskap är, hur den förvärvas samt hur den 
kan bibehållas även på längre sikt. Till den pedagogiska grundsynen hör 
följaktligen samspelet mellan elevsyn, samhällssyn och kunskapssyn samt vad 
dessa förhållningssätt betyder för lärarens val av arbetssätt och 
undervisningsform. 

 
Det ska bli intressant att se om de behöriga lärarna kommer fram till ett annorlunda sätt att 
tillexempel få eleven att förvärva kunskapen, eller om de har en annan elevsyn, som Maltén 
berättar om i ovanstående citat. Själv tror jag som jag redan nämnt att jag inte kommer att 
se någon skillnad. 
 
Utbildningsfilosofiska grunder 
 
Jag börjar nu med att redovisa utbildningsfilosofierna jag undersökt och dess kännetecken. 
De fyra utbildningsfilosofierna som jag undersökt är essentialism, perennialism, 
progressivism och rekonstruktionism. I kapitlet som sedan följer redovisar jag 
undersökningens resultat. Där jag redovisar jag tillvägagångssätt samt hur jag gjort när jag 
tolkat lärarnas intervjusvar och hur jag gjort när jag tolkat mina observationer av dem. Där 
väger jag in de fyra undersökta utbildningsfilosofiska grunderna och deras olika kriterier 
som följer i redovisningen. Sedan redovisar jag i följande ordning intervju, tolkning av 
intervju, redovisning av observation och slutligen tolkning av observation. Detta gör jag 
lärare för lärare för att läsaren ska kunna hänga med i mitt tolkningsförfarande kunna följa 
min tanke när jag i kapitlets slut sammanfattar mina tolkningar.   
 
Essentialsm 
 
Essentialism baseras och utgår från essentiella (essens lika med det väsentliga), 
vetenskapligt prövade och ärvda kunskaper samt det moderna samhällets lagar. I skolan 
ska det fokuseras på akademiskt definierade ämnen inom naturvetenskaper, språk och 
samhällsvetenskaper. I skolans lägre årskurser ska man koncentrera sig på basfärdigheter 
som att läsa, tala, skriva och räkna. I de högre årskurserna ska man koncentrera sig på 
läroämnen som geografi, historia, biologi, matematik, fysik, kemi samt språk och litteratur. 
Essentialismens filosofiska rötter återfinns i realism och idealism, då särskilt i indelningen 

                                                 
29 Maltén (1995), s. 13 
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av olika vetenskaper som återfinns hos Aristoteles. Essentialism växte fram hos pedagoger 
som hade en kritisk inställning till samtida progressivismen. Begreppet introducerades 1938 
av dessa pedagoger30. 
 
Perennialism 
 
I perennialismen (perenn lika med ständigt återkommande, evig) tycker man att 
verksamheten i skolan ska baseras på mänsklighetens eviga och ständigt återkommande 
frågor om vad som är sant och falskt, ont och gott, rätt och fel, vackert och fult. Hos 
människan finns den grundläggande visdomen i filosofers, konstnärers och författares 
klassiska verk från antiken till nutid. Perennialismen framhåller ämnen som logik och 
matematik; det kultiverar det rationella och förnuftiga hos människan. Utbildningsfilosofin 
grundas på det som är beständigt istället för det som är tidstypiskt och modernt31. 
 
Progressivismen 
 
I progressivismen (progression lika med framsteg) utgår man från att skolans verksamhet 
ska baseras på elevernas aktuella och framtida intressen och behov. Målen i skolan ska vara 
socialt och individuellt framåtskridande, inriktat mot problemlösande. Man ska se eleven 
som en helhet, kännande, tänkande och handlande varelse och eleven ska vara skolans 
fokus. Pedagogiken i skolan ska präglas av elevvalda projekt och experiment, alltså 
aktivitetspedagogik. Det här ska ge eleven direkt erfarenhet av samhället och naturen 
istället för andrahandserfarenhet genom lärarens berättelser eller litteraturstudier. 
Uppgiften för läraren är att vägleda och stimulera elevernas målinriktade aktiviteter. I 
reformpedagogernas utbildning ställs barnet i centrum. Progressivisterna är inspirerade av 
naturalisterna och dess reformpedagogiska idéer32.  
 
Rekonstruktionism  
 
I rekonstruktionism (rekonstruktion lika med omvandling) så är syftet i skolans 
verksamhet att identifiera samtidens sociala och kulturella problem – demokratiproblem, 
könsmässig och etisk jämlikhet, överlevnad och miljöfrågor, att arbeta för 
förändring/förbättring av samtida samhällen och kulturer. Skolans verksamhet baseras 
alltså på samhällskritik och kulturkritik. Utbildning ska vara aktivitetspedagogisk med 
visionär och utopisk (det goda samhället) målsättning. Rekonstruktionismens rötter finns i 
pragmatismen. Rekonstruktionismen avviker sig från progressivism genom att rikta fokus 
på samhälle och kultur i stället för att ha fokus på individen33. 
 
 
Kännetecken för fyra utbildningsfilosofiska grunder 
 
Jag sammanfattar här kännetecken för essentialister, perennialism, progressivismen och 
rekonstruktionism utifrån en indelning som George Kneller gjort och som Stensmo har använt 
sig av34. 
 

                                                 
30 Stensmo (1994), s. 200 
31 Stensmo (1994), s. 202 
32 Stensmo (1994), s. 202 (De reformpedagogiska strävanden som fanns i Europa i början av 1900-talet var 
ämnesövergripande undervisning). 
33 Stensmo (1994), s. 202 
34 Stensmo (1994), s. 204-223 
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Essentialismens kännetecken 
 
Centralt i lärandet är disciplin och ansträngning samt att lärande innebär hårt arbete. Lärandet ska 
ej inriktas på omedelbara intressen utan riktas mot mer avlägsna mål. 
 

1. Läraren ska ta initiativet i undervisningssituationen inte eleven. De lärande behöver 
lärarens vägledning och kontroll.  

 
2. Lärande av läromedel som föreskrivs är tyngdpunkten i den pedagogiska processen. 

Generationers samlade erfarenheter och människans kulturarv finns delvis i läroämnena. 
För att tillgodogöra sig kulturarvet i en komplex kultur, behöver man systematisk och 
lång utbildning. 

 
3. Man ska inte fördöma och vara negativt inställd till traditionella undervisningsmetoder. 

Den traditionella teoretiska undervisningsformen är den bästa vid inlärning av abstrakta 
begrepp. 

 
Perrenialismens kännetecken 
 

1. Den mänskliga utbildningen måste vara densamma för alla människor i alla tider. 
Människan är till sin natur konstant genom historien, och även ett konstant rationellt djur, 
och det måste därför i varje utbildning finnas konstanta inslag som är tidlösa. Litteratur 
och god konst är tidlös och utgör grunden i en perenn läroplan. 

 
2. Specifikt mänskligt är människans rationalitet, människans förmåga att handla och 

resonera förnuftigt. Utbildningens mål är att hjälpa människan att sträva mot mål som är 
goda för henne själv och medmänniskorna samt att kultivera förnuftet. 

 
3. Det finns bestående värden och sanningar som utbildningen ska föra fram. Att lära 

eleverna att de ständigt måste anpassa sig till nya och föränderliga situationer är att 
pressentera en falsk bild av världen.  

 
 
4. Utbildningen är en förberedelse för livet och den bästa förberedelsen får eleverna när de 

undersöker vad i kulturarvet som är av bestående värde 
 
5. Barn och ungdomar ska studera ämnen som historia, språk, matematik, beteende och 

naturvetenskap. Det gör eleverna införstådda med världens beständighet. Det som tycks 
viktigt i samtiden, tex. rymdkapplöpning samt sådant som uppfattas ålderstypiskt, t.ex. 
modeföreteelser ska inte studeras. 

 
6. Genom introduktion av klassiska arbeten inom konst, litteratur, historia, filosofi och 

vetenskap tar utbildningen upp universella och eviga frågor. 
 
Progressivismens kännetecken 
 

1. Utbildningen skall relatera till barnens behov. Utbildningen ska vara aktiv. 
Utvecklingspsykologin (forskning om barns behov i olika åldrar) ska ligga till grund för 
utbildningen. Barnet är av naturen nyfiket och vetgirigt. 
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2. Problemlösningslärande måste ersätta inpräglandet av ämneskunskaper. Riktig kunskap 
får man genom att aktivt problemlösa. 

 
3. Utbildningen måste knyta ihop erfarenheter från barnens hem och samhället. 

 
4. Läraren ska ses som en samarbetspartner i elevens lärprocess. Utvecklingen planeras av 

barnet självt och läraren är i kraft av mer erfarenhet och kunskap en vägledare genom att 
analysera problem och strukturera upp tänkbara problem lösningar. 

 
5. Den givna arbetsformen i skolan är samverkan i grupp. Samarbete ska uppmuntras istället 

för tävlan. 
 

6. Eleverna måste vara delaktiga i alla beslut som angår utbildningen. 
 
Rekonstruktionismens kännetecken 
 

1. Utbildning anses vara ett huvudredskap vid samhällsplanering. 
 
2. Rekonstruktiv utbildning används för ett samhälle i kris. Utbildningen måste gå ut på att 

få en samhållsförändring och den ska baseras på en ny vision om människors liv i 
gemenskap, ett liv i värdighet, säkerhet och fred. 

 
3. Målet med det nya samhället är en genuin demokrati. Allt som har offentligt intresse 

måste styras av medborgarna själva. För att åstadkomma en sådan utveckling, revolution 
(som ska äga rum i människornas medvetande) så kan utbildningen vara första steget.  

 
4. Lärarens uppgift är att övertyga och bevisa den rekonstruktiva lösningens giltighet och 

nödvändighet. Det måste dock göras på ett öppet och demokratiskt sätt. Undervisningen 
måste alltid ha framtiden i fokus. 

 
5. Utbildningens mål måste ha sin grund i beteendevetenskapens senaste rön. Läroplanen 

måste se till helheter i stället för indelade ämnen. 
 

6. Sociala och kulturella krafter formar eleverna, skolan och utbildningen. Utbildningen 
måste ge erfarenheter i samverkan i grupper för att förbereda deltagande i samhällets 
demokrati. 
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En utbildningsfilosofisk karta 
 
Här vissas en översiktskarta över de utbildningsfilosofiska inriktningar som har redovisats 
ovan35. 
 
Figur nr 1 

Essentialism: förmedling av ”färdiga” kunskaper,  
strikt ämnesindelning 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perennialism: kulturarv, bildning Rekonstruktivism: skola för kritisk 

fostran och värdering av olika  
alternativ – med sikte på den framtida 
medborgaren 

 
 

 
 
 
 
 
                                      Progressivismen: sammarbete och social fostran,  

elevaktiva arbetssätt, arbetsblock 
 
• Perennialismen: strävar mot samhällsbevarande skola  
• Rekonstruktivism: strävar mot skola som medborgarförberedelse 
• Essentialism: skolan är underordnad samhällsutvecklingen, ämnet i centrum 
• Proggresivism: den studerande som kunskapare, eleven i centrum 
 
Som man kan utläsa av figuren ovan så är perennialism rak motpol till rekonstruktivism 
(rekonstruktionism) och likadant förhållande är det mellan essentialism och 
progressivismen. Det gör att en pedagog kan röra sig mellan tillexempel rekonstruktivism 
och progressivism utan några större svårigheter. Men att samma pedagog skulle kunna ha 
en grundfilosofi som är lika starkt dragen åt rekonstruktivism som åt perennialism är enligt 
mig svårare. Däremot tycker jag att man kan ha en och annan åsikt som går rakt emot ens 
egen grundfilosofi utan att man för den skull omvärderas och hamnar i en motstående 
grundfilosofi. Enligt Stensmo36 så har den svenska skoldebatten rört sig i huvudsak mellan 
essentialism och progressivism under hela 1900-talet. 
 
 
 

                                                 
35 Englund (1995), s. 51 
36 Stensmo (1994), s. 203 
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Resultatredovisning 
 
Jag tog de utskrivna intervjusvaren och vid observationerna filmen som jag fick ut av 
aktuell lärare och gick genom de olika kriterierna samt de olika grunderna för de olika 
ismerna jag undersökt. Därefter har jag placerat dem efter hur jag tolkat deras svar. Axel 
och Bertil är behöriga lärare Calle och David är obehöriga. För att visa hur jag gjort när jag 
sammanställde mina svar så visar jag här två citat och som exempel. Citatet handlar om en 
handledare på en oljeplattform i Nordsjön som ska lära upp en ny kollega37. 
 

Lyssna nu, det här är en displacementpump. Du vet förmodligen hur den är 
konstruerad och vad den har används till, men för säkerhets skull ska jag förklara det 
hela [här kommer en förklaring] … När vi ska öppna den måste vi först stänga ventilerna 
på bägge sidor och tömma pumpen ordentligt. Nu ska vi ta och öppna den och då 
måste vi tänka på att… 

 
Den andre handleder på ett annat sätt: ”Nu ska du berätta för mig vad du vet om den 
här sortens pumpar, vad som brukar krångla med dem, vad vi måste tänka på när vi 
arbetar med dem och hur vi ska bete oss. Du förstår, här på plattformen måste du 
alltid berätta för mig vad du tänker göra innan du gör något, eftersom vi inte har råd 
att ta några risker. Men när jag är övertygad om att du vet det du behöver veta för att 
göra något, ska du få försöka på egen hand. Jag ska se till så du inte gör något helt 
galet, allt medan du och jag jobbar ihop oss och pratar oss samma”.                  
 

 
 
Efter att studerat ovanstående kriterier så placerar jag handledaren i det översta citatet som 
essentialist därför att här visar handledaren mycket tydligt att det är han som bestämmer 
och är den absoluta ledaren. Handledaren i det efterföljande citatet placerar jag under 
progressivism. Därför att han låter den nya kollegan komma i centrum och han bemöter 
honom mer som en samarbetspartner.  
   
Redovisning av intervjuunderlagen 
 
Jag redovisar här hela intervjuerna och observationerna efter tidigare beskrivning. Jag har 
inte tagit med alla synvinklar som man kan, utan försökt att lyfta fram de mest visande 
exemplen av de dominerande åsikterna vid intolkningarna av lärarna utifrån ismernas 
kriterier. 
 
Redovisning av intervju med Axel 
 
Kan du beskriva några tillfällen då du känt glädje och stolthet i ditt arbete? 
 

Ja det måste man ju ha det är en morot annars skulle man ju inte fortsätta. Men 
några speciella tillfällen det är väl. Ett tillfälle är ju varje år, det är ju 
avslutningsdagen när man lämnar över godkända betyg och Myn-certifikatet38 
till elever som har skött sig. Det tycker jag är ett bra tillfälle när man känner 
stolthet. Och när man rättar prov och någon elev har gjort bra ifrån sig. Det är 
en utvärdering för mig som lärare ett bevis på att jag har fört fram och försökt 
att lärt dem alla delar i kursen. Det är feedback genom provet, då känner man 
viss stolthet då har jag lyckats. Det kan vara annat med, då de gjort ett jobb på 

                                                 
37 Lauvås, Handal (2001), s. 77 
38 Motorbranschens Yrkesnämnd 
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verkstaden som är väldigt bra utfört och så vidare. Då känner man viss stolthet 
att man nått fram till eleven. Det kan finnas fler tillfällen. 

 
Hur tänker du omkring teoretisk utbildning, hur den ska bedrivas, ska det gynna någon 
och vem ska det i så fall gynna i framtiden?  
 

Det ska gynna eleven teoretisk utbildning tycker jag är väldigt viktigt man kan 
inte bara köra praktisk utbildning. Man ska köra teoretisk utbildning parallellt 
med den praktiska vid varje kurs eleven får någonting att hänga upp den 
teoretiska utbildningen på va? Och det anser jag vara väldigt viktigt.  
 

Kan du beskriva hur du tänker för att (styra) komma fram till hur du ska planera en 
teorikurs samt en enskild lektion i kursen? Ändrar du i kursen om det inte fungerar, hur 
tänker du då? 
 

Jaaa det bygger mycket på erfarenhet tycker jag man försöker väl man har väl 
tankar runt hur man ska bedriva en lektion både teoretiskt och praktiskt man 
försöker vidare utveckla det hela tiden man ska ju möta eleven på dess egen nivå 
, som det heter och då får man ju, man får väll, man kan ju inte gå efter de bästa 
eleverna då lär man ju inte dem som har det svårare för sig så att säga utan man 
får ju börja på en låg nivå så man får alla att hänga med och jag använder ju 
väldigt mycket tavlan och… och skriver på och… berättar och skickar runt 
grejor som de får känna på. 
 
Alla har ju sitt sätt att planera på Jaaa det bygger mycket på erfarenhet tillbaka i 
tiden hur man har gjort tidigare och man utvärderar sig själv om vad som var 
bra eller dåligt och är det bra då, vissa bitar då kan man fortsätta med det, det 
bygger på tidigare erfaren heter. Jag har tänkt tillbaka på lärare som jag själv har 
haft när jag gick på fordonsprogrammet hur de genomförde lektioner. Men jag 
slår ju inte upp en bok och läser vilket sätt som ser bra ut det gör jag ju inte. Jag 
vet inte om det finns böcker om det. Det är upp till läraren själv på vilket sätt 
han genomför lektionen. 
 
 

Ändrar du kursen om det inte fungerar, det du har tänkt dig och i så fall hur tänker 
du om du ändrar kursen? 

 
Nej det har jag nog aldrig egentligen gjort det ända som kan få mig att ändra 
kursen och kanske till viss del innehållet och upplägget det är ju tiden i såna fall. 
Om det är ont om tid för en kurs, då kan man ju lägga om något annars finns 
det inget. Finns det bara tid kör jag på som planerat, man kan ju kanske kan 
prova sig fram med något litet delmoment ser man att det fungerar bättre och 
man får några tankar runt det så, man måste ju vara kritiskt tänkande hela tiden  
 
 

Tror du att det finns några inslag i den teoretiska utbildningsdelen som är konstanta, 
som alltid genom alla tider har och kommer att gälla? Isåfall vilka? 
 

Jaaa det är väll mycket som egentligen är konstant. Grundutbildningen som vi 
håller på med den ändrar sig ju inte. Det är väl om det kommer in helt ny 
elektronik och nya typer av bilar och när det gäller miljö och så vidare som går 
med el och med andra bränslen då skulle det ju förkasta väldigt mycket av det. 
Så länge vi håller på med de bilar vi har så är det ju väldigt mycket som är lika år 
efter år.  
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Vad betyder elevens eget intresse för kursinnehållet för din planering? 
 

Den enskilda elevens intresse, det betyder egentligen inte så mycket, utan det är 
ju man det är ju studieplanen; kursinnehållet  
 
 

Hur agerade du i klassrummet när du efter lektionen reflekterar och bedömer att du 
gör en bra respektive en dålig teorilektion? 
 

Ja har man gjort en bra lektion då känner man sig ju nöjd med sig själv och så 
vidare men har man gjort en dålig lektion då får man väl försöka ta igen det vid 
nästa tillfälle och… 
 

Jag ställer om frågan på grund av att jag tycker att läraren missuppfattar den. 
 
Det handlar ju om att man tänker till över situationen så att man till nästa 
lektion försöker införa förändringar …  

 
Jag ställer om frågan på grund av att jag tycker att läraren missuppfattar den igen. 

 
Om jag gjorde något bra so m kanske var nytt också som… då är det ju något 
som man lägger in i hårddisken, så att säga sen kan man ju fortsätta med det.  

 
Jag ställer om frågan på grund av att jag tycker att läraren missuppfattar den åter 
igen. 

 
Någonting som du har kört en lektion det fungerar inte nästa det beror på 
klassen och gruppen också. Det gäller att vara anpassningsbar, flexibel hela 
tiden det har med nivån på eleverna. Det är svårt att peka på något speciellt. 
 
 

Påverkar forskningen inom beteendeutvecklingen i olika åldrar din teoriutbildnings 
planering?  

 
Neej, utan det är ju gymnasieplanen som är styrande. 

 
 
 Tolkning av intervju med Axel 
 
I essensialismens kännetecken framgår det klart att lärande inte ska inriktas på elevens 
direkta intressen och det tycker jag Axel svarar tydligt på under den direkta frågan om man 
ska ta hänsyn till elevens intressen. Vidare så kan man tolka fram att han inte tar hänsyn till 
elevens intresse om man läser följande citat.  
 

man kan ju inte gå efter de bästa eleverna då lär man ju inte dem som har 
det svårare för sig så att säga utan man får ju börja på en låg nivå så man får 
alla att hänga med 
  

Ett annat kännetecken som lyser genom är att läraren ska ta initiativet i undervisningen 
och eleven behöver vägledning och kontroll av läraren. Här kommer ett exempel på det.  
 

jag använder ju väldigt mycket tavlan och …och skriver på … berättar och 
skickar runt grejor som de får känna på.  
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Ytterligare ett exempel är vid frågan om han ändrar i sin planering om det inte fungerar 
bra.  
 

Nej det har jag nog aldrig egentligen gjort det ända som kan få mig att ändra 
kursen och kanske till viss del innehållet och upplägget det är ju tiden i såna 
fall. Om det är ont om tid för en kurs, då kan man ju lägga om något annars 
finns det inget. Finns det bara tid kör jag på som planerat 

 
Läraren verkar vara väldigt stolt när han får positivt gensvar genom ett bra resultat på 
skriftliga prov, då han upplever att han gjort ett bra arbete. Även här tolkar jag in honom 
under essentialism. Dock så ligger han nära progressivismens kännetecken när han säger 
följande. 
 

Det kan vara annat med, då de gjort ett jobb på verkstaden som är väldigt 
bra utfört och så vidare. Då känner man viss stolthet att man nått fram till 
eleven. 

 
 
 Redovisning utifrån observation av Axel 
 
Jag redovisar här min studie av filmmaterialet för Axel. 
Axel börjar med att återigen tala om varför jag är där och även jag ger lite kort information 
när eleverna har satt sig. Axel ska gå genom lite inför ett prov och sedan ska eleverna jobba 
utifrån läroböckerna. Läraren börjar med att fråga ”har ni skrivit upp det som står på 
tavlan nu”? En elev frågar om en sak Axel svarar men bara mycket kort. Det är allmänt 
pratigt och stimmigt på lektionen. Läraren går genom några symboler i ett el-schema. Han 
ritar på några symboler på tavlan, förklarar dem mycket snabbt men hinner med att fråga 
några elever om varför man har ett relä. Läraren ger bara en mycket kort stund för eleverna 
att komma med förslag och funderingar innan han själv förklarar mycket kort fattat. Efter 
denna snabba genomgång så får eleverna information om att de ska börja arbeta 
självständigt utifrån boken. Axel går runt och hjälper eleverna. Då och då samlar han in de 
böcker som han anser att eleverna inte behöver ha något mer. Böckerna är utdelade under 
andra lektioner. Läraren stannar bara hos varje elev en kort stund och när eleven har frågat 
det han vill så visar han eleven direkt var i boken han hittar svaret så här pågår resten utav 
lektionen med några undantag då han lämnar lokalen alltifrån någon minut till ca tio 
minuter utan att meddela det. Han försöker även att få en elev att sätta sig på en annan 
plats vid ett antal tillfällen, men eleven struntar blankt i vad läraren säger och Axel bryr sig 
inte alls på en stund sedan börjar det om likadant igen.  
 
Tolkning av observation av Axel 
 
Hela den här lektionen tyder till stor del på ett essentialistiskt grundfilosofiskt synsätt. 
Läraren är mycket mån om att det är han som ska ha kontrollen på eleven och vägleda 
dem. Han uppmuntrar inte elevinitiativ. Han är mån om att de ska använda böckerna. Han 
har haft ett antal veckor på sig att förbereda sin teorilektion så jag förutsätter att han hade 
planerat att genomföra sin lektion på detta sätt.  
 
 
 
 Redovisning av intervju med Bertil 
 
Kan du beskriva några tillfällen då du känt glädje och stolthet i ditt arbete? 
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Ja det finns många tillfällen, särskilt då när man får eleverna att upptäcka att de 
klarar mer än de tror, som sagt. Tja vad ska jag komma på äh… ja det är när 
eleverna visar intresse och motivation.  
 

Hur tänker du omkring teoretisk utbildning, hur den ska bedrivas, ska det gynna 
någon och vem ska det i så fall gynna i framtiden? 
 

Du menar alltså teoretiska inom fordonsprogrammet, ja alltså den teoretiska 
utbildningen den måste ju lite sammanfalla med den praktiska. Teoretisk och 
känna på, tyst 

   
Jag ställer om frågan på grund av att jag tycker att läraren missuppfattar den. 
 

 Ja hur den ska bedrivas det, jag tänker ju på att det är mycket hur skall man 
säga öh öga mot öga. Jag är inte så mycket för det här då och köra genom digital 
teoretisk utan att man verkligen får stå och framföra det man vill göra på det 
teoretiska.  
 
Den ska gynna samtliga för att får dom med sig en bra teoretisk grej det gynnar 
ju både dom själva och arbetsledningen om de skulle bli anställda så det kan 
bara vara fördelar. Det är ju inte bra, det måste vara en kombination där utav 
praktik och teori, det teoretiska får vi ju inte glömma.  
 
 

Kan du beskriva hur du tänker för att (styra) komma fram till hur du ska planera en 
teorikurs samt en enskild lektion i kursen? Ändrar du i kursen om det inte fungerar 
hur tänker du då? 
 

Ja det var också en svår fråga men om jag tänker rätt så är det ju så här att man 
vill få med så mycket som möjligt i när man gör en lektion.  

 
 
Jag ställer om frågan på grund av att jag tycker att läraren missuppfattar den. 
 

tyst ja man måste lägga upp den på ett speciellt sätt alltså så man, så man börjar 
enkelt om man säger så att eleven tillexempel ska känna ett sug, att de blir 
intresserade. 

 
Jag ställer om frågan på grund av att jag tycker att läraren missuppfattar den igen. 
 

Det får man ju titta i betygskriterier vad som dom ska lära sig i kursen. Och 
utifrån betygskriterierna så tittar man ju på vad man ska använda för litteratur 
och olika grejor, om det är så du menar? Det första man måste titta på är vad 
ska dom kunna och sen vet man ju vad det finns för böcker och kan leta där 
och det finns ju så man kan söka på Internet 
En enskild lektion då måste man titta på vad man ska ha för lektion vad det är 
man måste ju planera in då först vad man ska ha för teoretiskt material och sen 
då övrigt material du kanske måste ha förevisningsmaterial och grejor även 
ibland filmer och som vi har, där har vi hjälp utav datorn ibland. 
Datoranimering det ser jag bara som ett hjälpmedel inte som något att hålla 
lektion med heller.  
 
Ja det är ju klart att en kan få ändra sig lite grann om en ser att det skulle va, att 
det inte fungerar det är klart, men man måste i stort sätt en måste ändå följa, 
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följa det kriteriet vi har trots allt. Fast innehållet kan vi ändra det har vi, vi har ju 
våran rätt att ta fram eleverna till målet vilken väg vi vill. Fast målet är bestämt 
kan vi ta vilken väg vi vill.  
 
 

Tror du att det finns några inslag i den teoretiska utbildningsdelen som är konstanta, 
som alltid genom alla tider har och kommer att gälla? Isåfall vilka? 

 
Ja om en ska gå in, nej eviga tider det finns ju inte, men det teoretiska om du nu 
går direkt på våran sida så, så har du ju en så´n här sak som fyrtaktsprincipen 
den kommer alltid att gälla så länge, så länge vi har våran fyrtaktsmotor, som 
exempel det kan ju finnas fler sådana men det kommer jag inte på så här rakt 
upp och ned men det kan ju finnas sådana saker ända till vi börjar med elmotor, 
helt enkelt. Det finns ju fler sådana här begrepp som alltid måste finnas, alla de 
här begreppen där du har inom, inom hydraulik och du har begrepp inom el och 
allting de måste alltid finnas. Så tolkar jag din fråga. 

 
Vad betyder elevens eget intresse och eventuella grupparbeten för din planering? 
 

Ja det betyder ju en hel del faktiskt för att, för att när eleven visar ointresse då 
funkar ju inte, då funkar det inte. Så givetvis att det betyder en del det hoppas 
man ju på. Men det är ju också ett av de jobben man har att försöka väcka 
intresse som inte alltid går men.  

 
Jag ställer om frågan på grund av att jag tycker att läraren missuppfattar den. 
 

Jag tar hänsyn till deras intresse om jag känner deras intresse, då gör jag det. Sen 
kan man ju utnyttja en så´n sak, men ja det kan gå.  
 
 

Hur agerade du i klassrummet när du efter lektionen reflekterar och bedömer att du 
gör en bra respektive en dålig teorilektion? 

 
Ja just det, det kan ju vara så, vist det kan ju vara så att man gör att man känner 
att det har kommit lite på sne med en lektion. Det är helt klart men det första 
som du sa om det går bra? Det läger man ju på minnet och tar tillvara på om 
man känner att det går bra. 
 Jag tar om frågan.   Jomen det kan ju variera faktiskt, det kan ju variera men det 
är ju som jag säger att först och främst måste man på något vis väcka deras 
uppmärksamhet, för en lektion. Sen ska en ju då dra en lektion och den får ju, 
den måste gå med ett visst tempo när en håller igång och sen gäller det att få 
eleverna och fråga och det såg du ju själv att det blir jobbigt när de inte frågar, 
ibland är det ju så. Och det är sådana saker jag försöker göra.  
Om jag är förkyld kan det gå sämre. Det är ju så här att man faktiskt ta och dra 
en rolig historia mitt i en lektion och få eleverna på ett helt annat plan, det är 
faktiskt så, det var några jag hade tidigare och då drog jag några roliga historier 
och det funkade mycket bättre med lektionen då. En får aldrig stå och nöta det 
går inte utan då måste en hela tiden ändra sätt på något vis, för när de visar ett 
ointresse då måste en väcka dom lite. Det finns väll många olika sätt men. 
 
 

Påverkar forskningen inom beteendeutvecklingen i olika åldrar din teoriutbildnings 
planering?  
 

Ja … hur det fungerar det vet i katten… men alltså det tänker man inte på, men 
som du vet så finns det förstora i våra klasser är det förstora spännvidder det är 
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väldigt svårt och göra det man skulle vilja och ta hänsyn till deras olika, fast det 
är klart en försöker men det är svårt. 
Jag håller mig ajour så gott jag kan. Det man hör för det finns ju ingenting alltså 
forskningen är ju bra i alla lägen, det är ju så. Man ska aldrig inbilla sig att tro att 
man gör på det rätta sättet, det finns fel hela tiden. 

 
Tolkning av intervju med Bertil 
 
Utifrån ett av progressivismens kännetecken är barnet vetgirigt och nyfiket av naturen, 
vilket lärare B uppskattar då han känner stolthet enligt hans uttalande på första frågan, jag 
citerar. 
 

Ja det finns många tillfällen, särskilt då när man får eleverna att upptäcka att de 
klarar mer än de tror, som sagt. Tja vad ska jag komma på äh,  ja det är när 
eleverna visar intresse och motivation. 

 
Ett annat kännetecken för progressivism är att ämneskunskaper ska ersättas av 
problemlösningslärande som jag tycker lärare B visar genom följande citat ur ett av hans 
svar. 
 

ja alltså den teoretiska utbildningen den måste ju lite sammanfalla med den 
praktiska. Teoretisk och känna på 

 
När lärare B ska beskriva hur han lägger upp en kurs och en lektion så beskriver han så 
här. 
 

Det får man ju titta i betygskriterier vad som dom ska lära sig i kursen. Och 
utifrån betygskriterierna så tittar man ju på vad man ska använda för litteratur 
och olika grejor, om det är så du menar? Det första man måste titta på är vad 
dom ska kunna och sen vet man ju vad det finns för böcker och kan leta där 
och det finns ju så man kan söka på Internet 

 
Utifrån det här citatet så placerar jag honom i essentialismen. Då han lägger stor vikt vid 
det teoretiska materialet. 
 
Progressivismen menar att ”Utbildningen måste knyta ihop erfarenheter från barnens hem 
och samhället”. Vilket jag tycker att lärare B utrycker genom följande. 
 

Jag tar hänsyn till deras intresse om jag känner deras intresse, då gör jag det. Sen 
kan man ju utnyttja en så´n sak, men ja det kan gå. 

 
Vidare så utrycker läraren sig positivt om beteendeutvecklingens forskning vilket även där 
gör att jag tolkar in honom i progressivismen.   
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 Redovisning utifrån observation av Bertil 
 
Jag redovisar här min studie av filmmaterialet för läraren. 
Bertil börjar med att skoja med eleverna att jag filmar för Skolverket på grund av att de är 
så bråkiga. Det gör han medan alla eleverna ska hinna in och sätta sig. Bertil kollar klockan 
och tar sedan närvaro genom upprop. Läraren talar om att han ska gå genom 
hjulinställning under den här lektionen som en repetition för dem. Läraren skriver på 
tavlan och är aktiv med frågor till eleverna ”hur är det känner ni till några hjulvinklar”? 
Eleverna får god tid att fundera och komma med förslag. Sedan börjar han att rita och 
förklara på tavlan medan han försöker hålla diskussionen igång med eleverna genom att 
fråga vad som kan hända om toe-in (hjulinställning) står fel. Lektionen fortsätter på samma 
sätt under hela tiden eleverna är någorlunda tysta och intresserade. 
 
Tolkning av observation av Bertil 
 
Bertil vandrar mellan essentialism och progressivismen, då han helt klart talar om att det är 
han som bestämmer då han kör sin genomgång vid tavlan (essenialism). Samtidigt så är 
han mycket aktiv och vill ha med och får delvis med eleverna i diskussion omkring ämnet 
så han blir en samarbetspartner samtidigt som en lärare (progressivismen). 
 
Redovisning av intervju med Calle 
 
Kan du beskriva några tillfällen då du känt glädje och stolthet i ditt arbete? 
 

Tyst… ja när jag har lyckats att förklara någonting inför ett prov och ser att de 
verkligen har tagit det till sig, det tycker jag är roligt. Sen finns det då mindre 
glädjeämnen när man ser att det går bra för eleverna de lyckas göra… när de 
kommer på med lite handledning vad de skall göra och dom blir nöjda själva. 
Att dom blir glada för att dom lyckas. Finns det något mer … det gör det säkert 
men … ah det är vad jag kan komma på nu, så här lite snabbt. 
 

Hur tänker du omkring teoretisk utbildning, hur den ska bedrivas, ska det gynna 
någon och vem ska det i så fall gynna i framtiden 
 

Teoretisk utbildning är grunden för allt lärande, förstår du inte teoretiskt vad du 
håller på med praktiskt kan du aldrig riktigt gå vidare du kan bli väldigt duktig 
på att skruva i en skruv även om du inte förstår varför men du måste förstå 
varför du skruvar i skruven för att kunna växa som människa och bli… ja vad 
ska man säga... känna någon mening, tillfredsställelse för det du gör. Vad sa du 
mer i frågan?  
 

Hur tänker du omkring teoretisk utbildning, hur den ska bedrivas.  
 

Hur den ska bedrivas… Ähm det beror ju lite på hur, hur eleven är som om den 
lyssnar helst eller om den helst läser i boken. Vi är ju alla olika en del kanske det 
räcker att berätta en gång för och det klickar till och sitter där och andra är mer 
att dom måste skriva det själv för att det ska fastna det är svårt att säga då för 
det är lite stora klasser. Jag vill ha mindre klasser och kanske mer att man hade 
dom som hade det lättare för att ta in det muntligt i en grupp och körde det 
muntligt och sen dom som hade mer behov av att skriva samma sak, men det är 
ju kanske omöjligt, utav 20 elever så är det ju 20 olika sätt att lära in, men i den 
bästa av alla världar så skulle det vara så. 
Utbildningen ska gynna eleverna ähm får vi då elever som blivit duktiga på vad 
dom kan eller att de blivit bättre människor så måste det i förlängningen gynna 
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företag och samhälle över huvudtaget får vi utslagna elever så kommer det inte 
att gynna samhället och inte företagena heller. Finner man arbets glädje i att 
göra det man gör, man tycker man har gjort ett bra jobb så blir det ju, tror jag 
att det blir mindre risk att man tröttnar på jobbet och blir utslagen.  
 
Jag tror ju att det först och främst ska gynna eleven gör det så kommer det att 
gynna samhället också, det finns liksom ingen vad ska man säga det är inte två 
poler utan gynnar det den ena så gynnar det den andra. Gör vi då ett diktatoriskt 
system i stället där vi säger att du och du ska sopa golv och du och du ska bli 
läkare då kommer det att bli så att dom som gör det inte kommer att vara 
tillfreds med det dom hålls med och det kommer inte att gynna någon tror jag. 
 
 

Kan du beskriva hur du tänker för att (styra) komma fram till hur du ska planera en 
teorikurs samt en enskild lektion i kursen? Ändrar du i kursen om det inte fungerar 
hur tänker du då? 
 

Ja, en teorikurs så vill jag gärna läsa genom boken, göra boken för även om jag 
kanske kan svara på dom här frågorna så kan ju frågorna så kan ju frågorna vara 
annorlunda ställda i boken så att det inte blir riktigt rätt jag vill gärna gå genom 
boken först och göra den själv och sen enskilda kurser så … eller enskilda 
lektioner behöver jag tänka ut vad ska vi göra i dag och prata runt det. Boken är 
en grundbult i det hela och sen väver jag in med egna erfarenheter och 
reflektioner och men det är boken vi ska göra så den måste vara i centrum på 
något sätt. Jag kan ju inte gå för långt ifrån boken, det är ju den vi har att jobba 
med.  
 
Det beror lite på vad problemet är, varför det inte funkar om eleven inte ser det 
eller om eleven inte förstår det eller om de inte mäktar med. Då får man ju 
antingen köra långsammare och mer genomgångar eller också dra ner kraven 
eventuellt, vissa kan ju inte lära sig det här oavsett vad och hur man gör. 
 
 

Tror du att det finns några inslag i den teoretiska utbildningsdelen som är konstanta, 
som alltid genom alla tider har och kommer att gälla? Isåfall vilka? 
 

Du menar att man måste kunna läsa och skriva och räkna och?   
 

Tja det är lite vad du tycker.  
 

Det tror jag är dom grundläggande läsning, skrivning och räkning och en viss 
form av allmänbildning mycket av det som vi håller på med och mycket andra 
kunskaper, utbildningar tror jag på något sätt bottnar i samma grund på något 
sätt, lite svårt att utveckla det där men att ju mer allmänbildad du är desto lättare 
har du att förstå andra saker, viss mått av kunskaper av det mesta är bra för att 
få mer utbyte av den teoretiska utbildningen. Känner du till lite om … vad ska 
jag ta för exempel … allting … vetenskap det är lättare att få en större förståelse 
om du har hört talas om att det fans någon som hette Einstein en gång i tiden 
och att han höll på med relativitets teorin och att det fans någon som hete 
Platon någon gång för länge sedan och lite sådana saker. Jag tror att det är 
lättare att få dom här bannorna i hjärnan att koppla upp ifall vi har mer kunskap 
om sådana saker, man ser större sammanhang mellan… mellan olika saker som 
till början kan vara ganska svårt att se men ju mer kunskap du har desto lättare 
att se det, ungefär något sådant tror jag. 
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Vad betyder elevens eget intresse och eventuella grupparbeten för din planering? 
 

Elevens intresse betyder väldigt mycket, det är lättare att få en intresserad elev 
att ta till sig det man säger än en ointresserad och intresserade elever är ju 
mycket mer motiverade att läsa själva också och är mer med i diskussionen och 
kommer med idéer och frågor på ett helt annat sätt än ointresserade elever. 
Skillnaden är ju då när man har ett praktiskt pass med dem då kan man ju 
försöka att sätta en mer intresserad elev tillsammans med en ointresserad elev 
för att de ska få dra nytta av varandra eller mest den ointresserade ska dra nytta 
av den andre eleven och kanske tända ett litet ljus i ögat så han blir intresserad 
utav det här.  
Teoripassen är svårare för där sitter de oftast ihop med andra elever som är på 
ungefär samma nivå. Och det är svårare att få dem att jobba i grupp på det viset, 
man kan ju försöka men de är mer emot det där. 
 
 

Hur agerade du i klassrummet när du efter lektionen reflekterar och bedömer att du 
gör en bra respektive en dålig teorilektion? 
 

Öhm… När det har varit en dålig lektion det är nog när det varit mer rörigt 
öhm … och… jag har nog inte haft koll på det. Då brukar jag ju tänka på att 
man kan göra något bättre. Vad gjorde jag för fel?   När jag har haft en bra 
lektion försöker jag kanske komma ihåg hur jag gjorde det där som var bra och 
lägga det på minnet och göra ungefär likadant nästa gång. 
 
 
 

Påverkar forskningen inom beteendeutvecklingen i olika åldrar din teoriutbildnings 
planering?  
 

Nej den forskningen är jag inte så väldigt bekant med kan jag säga, så den 
påverkar ytterst lite, det är väl mer egna studier utav olika åldrar på ungdomar. 

 
Tolkning av intervju med Calle 
 
Med det här uttalandet så tycker jag att Calle faller in under progressivismen. Denna ism 
vill se läraren som en samarbetspartner i elevens lärprocess vilket jag tycker att läraren 
uttrycker i följande citat. 
 

Tyst… ja när jag har lyckats att förklara någonting inför ett prov och ser att de 
verkligen har tagit det till sig, det tycker jag är roligt. Sen finns det då mindre 
glädjeämnen när man ser att det går bra för eleverna de lyckas göra… när de 
kommer på med lite handledning vad de skall göra och dom blir nöjda själva. 
Att dom blir glada för att dom lyckas. 

 
I följande citat får jag fram ytterligare ett progressivistiskt drag, i liknande stil med det 
föregående, alltså att läraren ska ses som en samarbetspartner. Frågan var om hur läraren 
tycker att teoretisk undervisning ska bedrivas. 
 

Hur den ska bedrivas… Ähm det beror ju lite på hur, hur eleven är som om den 
lyssnar helst eller om den helst läser i boken.  Vi är ju alla olika en del kanske det 
räcker att berätta en gång för och det klickar till och sitter där och andra är mer 
att dom måste skriva det själv för att det ska fastna det är svårt att säga då för 
det är lite stora klasser. Jag vill ha mindre klasser och kanske mer att man hade 
dom som hade det lättare för att ta in det muntligt i en grupp och körde det 
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muntligt och sen dom som hade mer behov av att skriva samma sak, men det är 
ju kanske omöjligt, utav 20 elever så är det ju 20 olika sätt att lära in, men i den 
bästa av alla världar så skulle det vara så. 

 
 
I följande citat så vill jag tolka in läraren under perrenialismen.  
 

det är lättare att få en större förståelse om du har hört talas om att det fans 
någon som hette Einstein en gång i tiden och att han höll på med relativitets 
teorin och att det fans någon som hete Platon någon gång för länge sedan och 
lite sådana saker. Jag tror att det är lättare att få dom här bannorna i hjärnan att 
koppla upp ifall vi har mer kunskap om sådana saker, man ser större 
sammanhang mellan… mellan olika saker som till början kan vara ganska svårt 
att se men ju mer kunskap du har desto lättare att se det, ungefär något sådant 
tror jag. 

 
Jag stödjer detta kopplande till perrenialismen genom att visa ett citat ur deras 
kännetecken, som jag tidigare redovisat. 
 

Utbildningen är en förberedelse för livet och den bästa förberedelsen får 
eleverna när de undersöker vad i kulturarvet som är av bestående värde 

 
I följande citat så tolkar jag återigen in läraren i progressivismen. 
 

Elevens intresse betyder väldigt mycket, det är lättare att få en intresserad elev 
att ta till sig det man säger än en ointresserad och intresserade elever är ju 
mycket mer motiverade att läsa själva också och är mer med i diskussionen och 
kommer med idéer och frågor på ett helt annat sätt än ointresserade elever. 
Skillnaden är ju då när man har ett praktiskt pass med dem då kan man ju 
försöka att sätta en mer intresserad elev tillsammans med en ointresserad elev 
för att de ska få dra nytta av varandra eller mest den ointresserade ska dra nytta 
av den andre eleven och kanske tända ett litet ljus i ögat så han blir intresserad 
utav det här.  
Teoripassen är svårare för där sitter de oftast ihop med andra elever som är på 
ungefär samma nivå. Och det är svårare att få dem att jobba i grupp på det viset, 
man kan ju försöka men de är mer emot det där. 

 
Här visar läraren att han försöker att samarbeta med dem i diskussioner och att han 
försöker att få tillstånd samarbeten mellan eleverna. Detta är två bra kännetecken på 
progressivism. 
 
Redovisning utifrån observation av Calle 
 
Jag redovisar här min studie av filmmaterialet för Calle. 
Läraren ska gå genom ett hjulinställningskapitel och när eleverna har satt sig så står Calle 
vid tavlan och han frågar var de slutade sist. Han låter eleverna prata en stund och sedan 
bestämmer han lite skämtsamt genom att säga ”jaha efter som jag står här framme så 
bestämmer jag”. Sedan börjar han fråga eleverna vad som kan hända i bilden till höger i 
deras bok. Eleverna diskuterar med både varandra och läraren och till slut så bestämmer de 
sig för ett svar och Calle förklara det närmare. Läraren börjar rita på tavlan och frågar om 
någon ser vad det är, när eleverna har förstått vad det är så fortsätter läraren att förklara 
och fråga vad som händer om det blir fel på ett stag om det tillexempel blir krökt och vad 
följden av det kan bli. Eleverna får även här komma med förslag och idéer som han 

 31



diskuterar med dem. En elev börjar bli trött och ifråga sätter vad de gör där och läraren 
svarar lugnt och vänligt att ”ni ska ha prov i morgon och det kan vara bra att vara med på 
genomgången”. Eleven finner sig i svaret och fortsätter inte att ifråga sätta vad de gör där. 
Hela lektionen genomsyras av att eleverna får diskutera och fundera med både varandra 
men i huvudsak med läraren. 
 
Tolkning av observation av Calle 
 
Läraren tolkar jag in under progressivismen under denna observerade lektion. Han tar med 
eleverna i lektionen genom att ha en ständig dialog med dem samt att han låter dem prata 
med varandra för att komma fram till lösningar på hans frågor. När svaren kommit så 
förklarar Calle dem närmare vilket ser ut att ge eleverna bra samarbete med läraren. 
 
Redovisning av intervju med David 
 
Kan du beskriva några tillfällen då du känt glädje och stolthet i ditt arbete? 
 

Tillfällena är väl då man känner att man har kommit ut till eleverna, att dom har 
förstått vad man har försökt att lärt dom. Det är väl dom tillfällen man känner 
att man gjort någonting och då kan man känna lite stolthet i det. Ja jo. Det är 
när man känner att man gör någonting för eleverna, kan man väl säga också. 
 

Hur tänker du omkring teoretisk utbildning, hur den ska bedrivas, ska det gynna 
någon och vem ska det i så fall gynna i framtiden?  

 
Då är det alltså för ungdomar! Teoretisk utbildning…. Det funkar väl ganska 
bra som vi gör nu, men jag skulle gärna vilja ha att man har mer … mer praktik 
mer praktisk utbildning.  
Den teoretiska utbildningen fungerar seså där tycker jag. Problemet är att det är 
för stora klasser, det är ett stort problem så man kommer inte ut riktigt till 
eleverna. Det tror jag man kan vända med om man kan få lite mer praktisk 
utbildning, tror jag. Det är en svår fråga. Jag är ju så pass ny så det är så svårt 
och, men det är vad jag känner i alla fall.  
Jag vill ha den mer ihopbakad på verkstadsgolvet. Det är ungefär som jag har 
fått när jag har fått gått då har man ju gått mer på golvet. Man har alltså fått gått 
mer på verkstan och lärt sig. När jag gick min utbildning.  
Utbildningen ska först och främst gynna eleverna, det är dom som ska lära sig 
någonting, absolut jag menar vi måste även… vi måste även få lära oss nya saker 
också, men gynna det ska det ju gynna eleverna.  Gynnar det elev så gynnar det 
företag och företagen är ju intresserade om man har duktiga elever, välutbildade 
elever… då blir företagen intresserade, tror jag. 
 
 

Kan du beskriva hur du tänker för att (styra) komma fram till hur du ska planera en 
teorikurs samt en enskild lektion i kursen? Ändrar du i kursen om det inte fungerar 
hur tänker du då? 

 
Jag har svårt att förklara vad jag menar en annan är ju så pass ny i det här så en 
annan har ju liksom fullt upp att kunna överhuvudtaget planera en lektion. Jag 
försöker tänka mig in, först och främst vad är det jag ska gå igenom den här 
gången som jag har lektion. Man får kolla, köra efter det man har gjort innan 
lektionen innan sen får man liksom fundera på vad är det jag behöver hålla på 
med nu.  
 

 32



I början har jag ju fått titta i boken hur det är upplagt alltså själva, ja, de här 
blocken då. Så jag har ju lagt upp det allteftersom i blocket.  Jag har ju fått köra 
ett block i taget, sen har jag ju sett på ett ungefär hur lång tid det tar att arbeta 
sig genom ett block. Då får man under tiden där börja lägga upp det för nästa 
som kommer… när man börjar närma sig slutet. Jag planerade direkt efter 
litteraturen, man är ju så illa tvungen till det när man är ny. Man vet ju liksom 
inte överhuvudtaget hur det fungerade när man var ny på en skola.  
 
Jag försöker att ändra så jag får det på mitt sätt, så jag kan lära lite grann på mitt 
sätt också ifrån erfarenhetsmässigt. För allting kan man ju inte plocka ifrån 
boken utan en del måste man ju även ta ifrån det man varit med om själv, så att 
säga och lära ut. Ser man att de inte tar åt sig så måste man först och främst, då 
fundera på vad är det som inte fungerar då måste man kanske eventuellt lägga 
om det lite grann. Men jag har inte behövt gjort det hittills. Men jag har byggt 
upp mycket på det att berätta och så här att man lägger fram det mer, visst man 
använder ju boken men sen så berättar man mycket själv runt omkring vad man 
varit med om och ja erfarenhetsmässigt så att dom förstår vad det handlar om. 
Men även att man går genom boken och talar om vad delar och sådant heter, 
det måste man ju göra. Men många eftersträvar ju det där, dom är ju väldigt, det 
kan man ju inte säga om de här i klassen om dom i tvåan.  Men i ettan har det 
faktiskt varit en hel del som varit intresserade det fanns ju, det finns ju vissa där 
med då men. Men där har många varit väldigt vetgiriga, Men det är ju så svårt 
för en annan som är ny liksom man har ju inte haft någon hjälp ifrån början 
heller och hur man ska lägga upp en kurs över huvud taget utan jag har ju fått 
fiska i böckerna för att se, vad behöver jag kanske jobba mer med och kanske 
man kan jobba genom lite fortare och sen har det ju blivit små grejor där då 
kanske det inte blivit som man tänkt sig. 
 
 

Tror du att det finns några inslag i den teoretiska utbildningsdelen som är konstanta, 
som alltid genom alla tider har och kommer att gälla? Isåfall vilka? 
 

Nej, det tror jag inte, för allting förändras ju om man ser vad vi lär ut så allting 
förändras ju, ingenting är ju likadant som det var förr i tiden. Så man måste ju 
hela tiden förändra sig, förnya sig måste man göra. Om man går efter det vi 
håller på med här ute så är allting föränderligt. Visst en motor ser ut som en 
motor fast den är uppbyggd på ett annorlunda sätt, så kan man se det men det 
blir alltid nya grejor på en motor och allting förändras och elektronik förändras 
och allt. Det är mycket viktigt att hänga med i förändring.  
 

 
Vad betyder elevens eget intresse och eventuella grupparbeten för din planering? 
 

Det betyder jättemycket. Elever som är intresserade dom känner man ju liksom 
mer för att lägga ned… ned mer jobb på alltså göra lite annorlunda grejor. Vet 
man att dom har ett intresse och verkligen vill lära, då går man in djupare i saker 
och ting. Men har man elever som inte är så intresserade då kör man, jag har 
gjort så i alla fall då har jag kört rakt över bara. Då känner man liksom inte 
riktigt för det här att lägga ner, lägga ner massa extra jobb på´t.  Jag skulle vilja 
plocka ut och köra speciellt för de som är duktiga men det går ju inte, det finns 
inte tid till det. 
 
 

Hur agerade du i klassrummet när du efter lektionen reflekterar och bedömer att du 
gör en bra respektive en dålig teorilektion? 
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Oftast så känner man ju det om man har haft en bra lektion, det känner man ju 
oftast på sig själv och man märker det på eleverna oftast. Har det varit en 
lektion där det liksom inte har, dom inte har varit intresserade eller att det inte 
har fungerat riktigt ordentligt. Då har de oftast, då stannar dom ju inte kvar och 
tillexempel pratar eller frågar extra saker utöver det utan då går dom ju oftast 
direkt. Men har man haft en bra lektion och dom liksom har känt att det har 
gett dom något då stannar dom oftast kvar.  
 
Jag tar om frågan, jag tycker att han har missuppfattat den. 
 
Oftast jag, jag sitter ju inte still när jag undervisar, endera står jag, sitter jag 
kanske på kanten på bänken eller också så går jag runt bland dom och pratar 
och undervisar med dom. Jag kan inte direkt dra mig tillkännes någonting 
speciellt inte. Det är bara dom gånger när jag känner att dom har varit 
intresserade då är dom mer frågvisa och då kan jag känna det efteråt att nu har 
den här lektionen fungerat bra. För är det en så´n här lektion liksom att det inte 
fungerar då , jag känner ju det själv att det inte funkat att de inte har tagit åt sig 
och jag ser det ju på dom för då går ju dom på en gång. Det finns liksom inget 
intresse utav dom då. Å det är ju det jag känner på´t, visst man funderar alltid på 
vad som gick fel den lektionen till exempel, det kan man ju göra.  
 
 

Påverkar forskningen inom beteendeutvecklingen i olika åldrar din teoriutbildnings 
planering?  

 
Nej, Det tror jag inte. Jag brukar inte gå in så djupt i sådana grejor. 
Paus 
Jag skulle vilja ha tid med det för det är bra för att förstå elever bättre om man 
säger så. Men det får komma när man har arbetat ett tag och känner sig mer 
säker i sitt yrke och, men en annan känner sig ju fortfarande väldigt osäker i 
yrket. 

 
 
Tolkning av intervju med David 
 
Ett av progressivismens kännetecken är aktiv problemlösning, vilket jag tolkar att läraren 
eftersträvar genom följande citat. 
 

Den teoretiska utbildningen fungerar seså där tycker jag. Problemet är att det är 
för stora klasser, det är ett stort problem så man kommer inte ut riktigt till 
eleverna. Det tror jag man kan vända med om man kan få lite mer praktisk 
utbildning, tror jag. Det är en svår fråga. Jag är ju så pass ny så det är så svårt 
och, men det är vad jag känner i alla fall.  
Jag vill ha den mer ihopbakad på verkstadsgolvet. Det är ungefär som jag har 
fått när jag har fått gått då har man ju gått mer på golvet. Man har alltså fått gått 
mer på verkstan och lärt sig. När jag gick min utbildning.  

 
 
Jag tycker att lärare David försöker skapa elev och lärarsamarbete genom att försöka lägga 
upp teorikurserna genom blandad diskussion och litteraturstudie. Bland annat svarade han 
följande när han fick frågan hur han bygger upp en teorikurs. 
 
 

Men jag har byggt upp mycket på det att berätta och så här att man lägger fram 
det mer, visst man använder ju boken men sen så berättar man mycket själv runt 
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omkring vad man varit med om och ja erfarenhetsmässigt så att dom förstår vad 
det handlar om. Men även att man går genom boken och talar om vad delar och 
sådant heter, det måste man ju göra. 

 
Läraren tycker jag vandrar lite mellan essentialism (läraren i centrum) och progressivism 
(lärar och elev samarbete) i detta svar. Men i följande citat som är ett svar på om elevens 
intresse betyder någonting så faller han in i progressivismen återigen, då han verkligen vill 
ta vara på elevens intresse. 
 

Det betyder jättemycket. Elever som är intresserade dom känner man ju liksom 
mer för att lägga ned… ned mer jobb på alltså göra lite annorlunda grejor. Vet 
man att dom har ett intresse och verkligen vill lära, då går man in djupare i saker 
och ting. 

 
Progressivismen vill även att utbildningspsykologin ska ligga till grund för utbildningen 
vilket David först inte anser sig vilja ägna sig åt men sedan ändrar sig. Se följande svar som 
jag citerat på frågan om forskningen inom beteendeutvecklingen i olika åldrar påverkar 
lärarens teoriutbildnings planering. 
 

Nej, Det tror jag inte. Jag brukar inte gå in så djupt i sådana grejor. 
Paus 
Jag skulle vilja ha tid med det för det är bra för att förstå elever bättre om man 
säger så. Men det får komma när man har arbetat ett tag och känner sig mer 
säker i sitt yrke och, men en annan känner sig ju fortfarande väldigt osäker i 
yrket. 

 
Här talar lärare tydligt om att han vill ta del av forskningen och att han anser att det är 
viktigt för att förstå eleverna. Här tolkar jag in läraren i progressivismen. 
 
Redovisning utifrån observation av David 
 
Jag redovisar här min studie av filmmaterialet för David. 
Läraren väntar till alla kommit och talar om att de ska gå genom några nyligen gjorda prov. 
David sätter sig på kanten på en bänk längst fram i lektionssalen och börjar med att ställa 
en fråga. Eleverna svarar honom och de tillåts diskutera sig fram till rätt svar. Eleverna 
diskuterar inte så mycket mellan varandra men läraren har en ständig dialog med eleverna 
genom att ständigt ställa frågor till dem samt att förklara dessa. Hela lektionen flyter på så 
här och eleverna verkar hänga med och visa intresse. David använder tavlan vid ett tillfälle 
då han ska förklara en ventils uppbyggnad.  
När lektionen är slut kommer en elev fram till honom och klagar över huvudvärk David 
verkar inte bry sig så mycket om det och eleven går när han säger åt eleven att använda de 
glasögon han har fått. Eleven verkar vilja ha mer stöd/medhåll av läraren. 
 
 
Tolkning av observation av David 
 
David tycker jag lutar mest mot progressivismen under observationen (försöker få 
samarbete med eleven) men läraren har även inslag av essentialismen under den här 
observationen (sitter still och är i centrum). Läraren tolkar jag som att han försöker få bra 
elev och lärarsamarbete (progressivismen). Jag upplever även att han har haft många 
tidigare diskussioner med killen som klagar överhuvudvärk, det kan vara en förklaring till 
att läraren inte bryr sig mer om honom. 
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Sammanfattning av tolkningarna  
 
Här redovisar jag en sammanfattning av min tolkning utifrån resultaten ovan.  
 
Axel  
 
Jag har fått fram att lärare Axel i huvudsak faller in under essentialismen, utifrån de 
kriterier som jag jobbat med. Både när det gäller tolkningen av intervjusvaren och när det 
gäller tolkningen av observationsmaterialet.  
 
Bertil 
 
När jag nu ser hur jag tolkat både intervjun och observationen så kommer jag fram till att 
Lärare till största delen hamnar under progressivismens grundfilosofiska fack i både 
intervjun och i observationen under lärarens lektion. 
 
Calle 
 
Läraren Calle har jag tolkat in under progressivism i både intervjumaterialet och 
observationsmaterialet. Jag tycker att Calle till största del faller in under progressivism, 
utifrån de kriterier som jag jobbat med. 
 
David 
 
David har jag placerat i progressivismens fack, både efter intervjutolkningen och efter 
observationstolkningen enligt redovisning ovan. 
 
Diskussion/tolkning 
 
Jag diskuterar här min bakgrund, resultat och sammanfattar mina tolkningar. 
 
Behövs lärarutbildningen? 
 
Av mina sammanfattade tolkningar så kan man ju väcka frågan om lärarutbildningen är bra 
att ha läst eller inte. Ska man se det utifrån resultaten på denna undersökning så kan man ju 
se det som om det inte spelar någon roll alls. Men Fejan Ljunghills tycker ju att det är helt 
fel att obehöriga lärare skulle vara lika bra som behöriga39. När det gäller den 
grundfilosofiska inställning som man har som lärare och person så tror jag att Fejan 
Ljunghills har rätt, behöriga lärare är förhoppningsvis bättre. Då tänker jag på att de 
behöriga borde ha en större förståelse till varför lärare bedriver lektionerna på olika sätt. 
För även om alla som läser lärarutbildningen förmodligen inte kommer i kontakt och läser 
så mycket om grundfilosofi så bör ju de flesta få upp ögonen för att man tänker och tycker 
olika och att det förmodligen kommer från personens tidigare upplevelser i livet. Anna 
Lindström skriver att hon har fullt förtroende för obehöriga lärare och diskuterar omkring 
betygssättning. Hon menar att man får lära sig genom sina kollegor och att det alltid har  

                                                 
39 Pedagogiska magasinet nr 01/2005  http://www.pedagogiskamagasinet.net/ 
http://www.pedagogiskamagasinet.net/main.asp?ArticleID=43995&ArticleOutputTemplateID=94&ArticleStateID
=2&CategoryID=3648&FreeText=pinsam%20debatt%20efter%20skolverket [Hämtad 2007-05-31].
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fungerat så40. Då menar jag att det är bra om man har läst lärarutbildningen och därmed 
borde man ha lättare att förstå hur och varför kollegorna tycker som de gör. Har man även 
i litteraturen stött på de fyra utbildningsfilosofiska inriktningar som jag undersökt i min 
undersökning så blir det ju ändå lättare att förstå att man kan tänka och tycka olika. 
Dessutom kan man kanske prata bättre för sin egen åsikt om man har lite 
grundfilosofiskbakgrunds fakta att luta sig på. 
 
Vilken grundfilosofi har man? 
 
Vilken grundfilosofi har man? Det är svårt att placera någon i ett rent grundfilosofiskt fack, 
man vandrar nog ofta mellan ett par olika. Om man tittar på figur 141 så förstår man att det 
är lättare att röra sig mellan perrenialism och tillexempel essentialism, än att vandra mellan 
essentialism och progressivism, på grund av att de två sist nämnda går rakt ifrån varandra. 
Jag tycker inte att man totalt kan utesluta att man kan ha något progressivistiskt drag i sig 
även om man till största delen faller in i essentialismens kännetecken. Se tillexempel under 
tolkning av Axels intervju. Där tolkar jag in läraren helt under essentialism, men jag 
övervägde att placera läraren under progressivismen i en fråga. 
 
Sammanfattning av tolkningarna 
 
Jag kan nu i denna sammanfattning konstatera att utifrån dessa fyra undersökta ismerna 
som varit essentialism, progressivism, perrenialism och rekonstruktionism har jag tolkat in 
tre stycken lärare i det grundfilosofiska facket progressivism och en lärare i essenialismens 
fack. Jag kan alltså se att jag tolkar in både behöriga och obehöriga lärare i samma ismer, 
utan att kunna se att tillexempel behöriga lärare faller in under vissa av de undersökta 
ismerna medan obehöriga skulle falla in i någon annan viss ism. 
Jag kan se att det finns likheter med hur lärarna tolkas in under intervjuerna och hur de har 
tolkats in under observationerna. Jag får alltså fram ett mönster som visar att lärarna vare 
sig de är behöriga eller obehöriga hamnar i samma grundfilosofiska fack både när det gäller 
teoriundervisningen som när det gäller tolkningen av deras intervjusvar. De lärarna som 
hamnat i tillexempel facket progressivism, har placerats där både under tolkningen av deras 
intervjusvar samt vid tolkningen av deras teorilektioner. Jag kan inte få fram någon 
uppenbar pedagogisk skillnad mellan behöriga och obehöriga lärare, när det gäller 
placeringen av dem i de fyra grundfilosofiska ismerna som har studerats. Jag uppfattar det 
som att den ideologiska grundhållningen är svår att ändra på och att det som jag var inne 
på i min hypotes verkar stämma. Alltså att den ideologiska grunden byggs upp tidigt och 
sedan är svår att ändra på. Även om man har studerat till behörig lärare. 
 
Forska vidare? 
 
När jag nu kommit fram till resultatet att jag i den grupp jag har undersökt inte kunde se 
någon uppenbar skillnad mellan behöriga lärare och obehöriga lärare i det grundfilosofiska 
perspektivet, väcks intresset för att i framtiden göra om denna forskning med en betydligt 
större grupp. Då vore det intressant att göra den med ett betydligt större antal informanter 
på yrkesinriktade program och samtidigt göra samma undersökning på de 
studieförberedande programmen. Syftet skulle vara att se om man dels kunde se 

                                                 
 
40 Expressen - GT-kvällsposten    
http://www.btj.se/sb/FrontServlet?session=4074276&service=10&brick=AsokFulltext&handler=A...   [Hämtad 
2007-05-29].
41 Se sida 19 
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grundfilosofisk skillnad på obehöriga och behöriga, dels se om man kunde få fram 
grundfilosofiska skillnader mellan lärarna på yrkesförberedande programmen gentemot 
lärarna på de studieförberedande programmen.  
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Bilaga  
 
Intervjufrågor  
 
1 Kan du beskriva några tillfällen då du känt glädje och stolthet i ditt arbete? 
 
2 Hur tänker du omkring teoretisk utbildning, hur den ska bedrivas, ska det gynna någon 
och vem ska det i så fall gynna i framtiden? (Elev, företag, samhälle.) 
(Hur vill du beskriva din egen utbildningsfilosofi?) 
 
3 Kan du beskriva hur du tänker för att (styra) komma fram till hur du ska planera en 
teorikurs samt en enskild lektion i kursen? Ändrar du i kursen om det inte fungerar hur 
tänker du då? 
 
4 Tror du att det finns några inslag i den teoretiska utbildningsdelen som är konstanta, som 
alltid genom alla tider har och kommer att gälla? Isåfall vilka? 
 
5 Vad betyder elevens eget intresse och eventuella grupparbeten för din planering? 
 
6 Hur agerade du i klassrummet när du efter lektionen reflekterar och bedömer att du gör 
en bra respektive en dålig teorilektion? 
 
7 Påverkar forskningen inom beteendeutvecklingen i olika åldrar din teoriutbildnings 
planering? 
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