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Lärares erfarenhetsbaserade kompetens, vilken ofta benämns som tyst kunskap, är av stor 

betydelse för elevens måluppfyllelse. Syftet med studien är att beskriva erfarna ämneslärares 

självupplevda progression avseende förmågan att skapa intresse för undervisningen och motivera 

elever på yrkesförberedande program. Empirin baseras på kvalitativa halvstrukturerade 

livsvärldsintervjuer där en fenomenologiskt ansats ligger till grund för metodvalet. Sex lärare 

ingick i undersökningen. Resultatet visar att lärarna i flera avseenden förändrat såväl 

undervisningspraktik som förhållningssätt gentemot eleverna. Med utgångspunkt från lärarnas 

berättelser framträder framförallt fyra aspekter av självupplevd progression vilka beskrivs mer 

ingående utifrån rubrikerna: (i) Från lära ut till lära in (ii) Från grupp till individ (iii) Från 

medveten om till att se och agera (iv) Från yrkesutövare till personligt professionell. Studien 

visar också att lärarnas yrkesroll har förändrats över tid vilket påverkat den tysta kunskapen. 

Eftersom den erfarenhetsbaserade kompetensen har stor inverkan på yrkesutövningen är det av 

betydelse att den görs explicit i den mån det är möjligt. När den tysta kunskapen synliggörs blir 

den kommunicerbar och kan därmed utgöra en del av professionen. 

 

 

Teacher's experience-based competence, often referred to as tacit knowledge, is essential for the 

student's goal fulfillment. The purpose of the study is to describe the self-experienced 

progression of experienced subject teachers regarding the ability to create interest in teaching and 

motivate students in vocational programs. The empirical part of the study consists of qualitative, 

semi-structured life-world interviews, where a phenomenological approach forms the foundation 

of the methodology. Six teachers were included in the study. The results show that the teachers in 

many respects have changed both their teaching practice and attitude towards the students. Based 

on the teachers' stories, four aspects of self-perceived progression emerge, which are described in 

more detail under the headings: (i) From teaching to learning, (ii) From group to individual, 

(iii) From conscious about to seeing and acting, and (iv) From professionals to personal 

professionals The study also shows that teachers' occupational role has changed over time, 

affecting the tacit knowledge. As experience-based competence has a major impact on the 

profession, it is important that this competence is made explicit as far as possible. When the tacit 

knowledge is made visible, it becomes communicable and can therefore be part of the profession. 
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1. Inledning 

Det är en sensommardag i augusti. Luften är hög och den klarblå himlen tränger in genom 

arbetsrummets spröjsade fönster på Centralskolan i Åtvidaberg. Jag går med 

målmedvetna steg mot klassrummet. Väskan är full med stenciler och jag är på väg till 

min allra första lektion som nyutexaminerad ämneslärare. Lektionen i samhällskunskap 

startas upp och jag noterar att kylfläkten i overheadapparaten gnisslar misstänksamt, som 

att den är på väg att ge upp. Hur blev då lektionen? Kommer inte riktigt ihåg, men med 

största sannolikhet inte särskilt bra. Kanske skulle jag till och med skämmas en aning för 

en liknande lektion idag. Det har gått ett antal år sedan ovanstående utspelade sig – 

närmare bestämt arton år. Idag ser min undervisning annorlunda ut (och jag ser 

annorlunda på den!). På vilka sätt har förmågan att undervisa utvecklats under dessa år 

och hur har den samlade erfarenheten tagit sig uttryck i yrkesutövningen? Denna typ av 

frågor har kommit att intressera mig allt mer under årens lopp. 

Den erfarenhetsbaserade kompetensen hos lärare, det som ofta benämns som tyst 

kunskap, har stor påverkan på undervisningens utfall. Litteraturen för området är både 

mångfacetterad och gedigen. Även pedagogers didaktiska förhållningssätt och förmåga 

att skapa intresse för sitt ämne är relativt väl beforskad. Vad som däremot inte studerats 

lika ingående är den enskilda lärarens självupplevda progression vad gäller förmågan att 

skapa intresse för- och motivera elever i sitt ämne. Alltså på vilket sätt erfarna lärare 

beskriver sin egen progression vad gäller den tysta kunskapen. Kanske är det här vi 

närmar oss professionens verkliga kärna, det vill säga essensen av att vara lärare. Vad 

avses egentligen med begrepp såsom yrkesskicklighet och professionalitet inom skolan? 

Det är många som engageras av ämnet och lärarprofessionen utmanas, för att inte säga 

ifrågasätts, ständigt i den offentliga samhällsdebatten. Ett sätt att närma sig lärares 

yrkesskicklighet är att låta erfarna lärare själva beskriva sin egen resa inom eller mot det 

vi gärna vill kalla en profession.  

Frågan om lärares syn på erfarenhetsbaserad tyst kunskap känns aktuell både utifrån 

perspektivet att tydligare definiera innebörden av professionen samtidigt som forskning 

visar att just den tysta kunskapen har stor inverkan på huruvida läraren lyckas med sitt 

uppdrag. Av särskilt intresse är utvecklingen av ämneslärarens lärarkompetens som äger 

rum vid undervisning av elever på yrkesförberedande program eftersom forskning visar 

att elever vid yrkesförberedande utbildningar, i jämförelse med elever på 
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högskoleförberedande program, generellt är mindre motiverade för teoretiska ämnen 

(Högberg, 2009). Yrkeselevernas lägre intresse för teoretiska ämnen torde i stor 

utsträckning stimulera ämneslärarens förmåga att under yrkesåren utveckla sin 

undervisningspraktik.  

Mot bakgrund av ovanstående upplevs det som meningsfullt att studera hur ämneslärare 

med lång yrkeserfarenhet beskriver sin egen progression i yrkesrollen avseende 

undervisning av yrkeselever i samhällskunskap. Min förhoppning är att studien ska bidra 

med kunskaper och insikter som explicit synliggör delar av den tysta kunskapen. 
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2. Bakgrund 

Få skolsystem i Europa har, jämfört med Sverige, genomgått så stora förändringar de 

senaste decennierna vad gäller utformning av politiska styrsystem som innehåll i läro-och 

ämnesplaner (Svedberg 2016). Skolan i allmänhet och lärarnas profession i synnerhet har 

under åren utgjort ett ständigt återkommande tema i samhällsdebatten. Parallellt med 

debatten om skolans innehåll och struktur har diskussioner förts kring vilka kvalitéer som 

utmärker en skicklig lärare. De råder en allmän konsensus kring att det finns både mer 

och mindre yrkesskickliga yrkesutövare inom lärarkåren. Vari består då skickligheten? 

Lärarnas yrkesskicklighet, som även omnämns såsom lärarkompetens, 

lärarprofessionalism, dold- eller intuitiv kunskap, härleds i litteraturen ofta till begreppet 

tyst kunskap (Maltén 1995; Colnerud, 2015; Gerrevall, 2017). Just denna kunskap har 

visat sig vara av stor betydelse för yrkesutövningen och forskningen är relativt enig om 

att de kvalitéer som är utmärkande för en yrkesskicklig lärare går att finna i den tysta 

kunskapen. Vad som däremot avses med lärarkompetens dvs. den tysta kunskapen eller 

på vilka sätt den går att mäta och göra generaliserbar och koppla till professionen råder 

det delade meningar om. Trots att det inte finns något enkelt och tydligt samband mellan 

val av undervisningsmetod och elevens uppnådda resultat står det klart att lärares tysta 

kunskap har stor effekt på elevers måluppfyllelse (Håkansson, 2017).  

Sammantaget så framstår läraren som den viktigaste enskilda faktorn för elevers resultat i 

skolan. Det är läraren som kan göra skillnad och på så sätt är läraren betydelsefull som 

motkraft till de strukturella faktorer (föräldrars utbildningsbakgrund, elevernas kön och 

etniska tillhörighet) som starkast påverkar elevers möjligheter att lyckas i skolan. (Aspelin & 

Persson, 2011, s 49) 

Nedan följen en litteraturgenomgång med syftet att ge en bakgrund till hur synen på 

lärarprofessionen och den tysta kunskapen tagit sig uttryck. Såväl den tysta kunskapen 

som uppfattningen av vad som karaktäriserar en professionell lärare behandlas parallellt 

eftersom båda, utifrån litteraturen, delvis definieras genom varandra.  

 

2.1 Professionell på vetenskaplig grund? 

I skollagens inledande kapitel står det att utbildningen i skolan ska vila på vetenskaplig 

grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Skollagens krav innebär att lärares 

yrkesutövning ska ha sin grund i forskning och beprövad vetenskap. Vari består då lärares 

professionella kunskap och kan denna urskiljas och generaliseras för att göras åtkomlig 
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för andra? Vad är egentligen innebörden av att vara professionell? Svenska Akademiens 

ordlista översätter ordet professionell med yrkesmässig, yrkes-; skicklig som en yrkes-

utövare. Att vara yrkesmässig eller yrkesskicklig inom ett område definierar med andra 

ord inte ett bestämt innehåll i professionen, utan beskriver snarare ett förhållningssätt. 

Innebörden av skicklighet kan i många fall vara svårt att beskriva och klä med ord, vilket 

delvis förklarar uppkomsten av begreppet tyst kunskap. Det finns dock en inneboende 

problematik i att beskriva en professionell lärarkompetens och samtidigt definiera dess 

essens i termer av just tyst kunskap. Vem avgör vad som ska betraktas som ett skickligt 

utfört arbete? För att kunna bedöma detta förutsätts en uppfattning av vad som definierar 

och uttrycker den skicklighet som avses. Eva Längsjö berör denna problematik ”Att tala 

eller skriva om den del av lärares kunskap som inte består av ämneskunskaper är alltid 

problematiskt. Det saknas en samlande beteckning för denna kunskap” (Lendahls & 

Runesson, 1996 s. 115). Lärarprofessionalism eller tyst kunskap bör alltså betraktas 

utifrån ett brett perspektiv där det samtidigt är väsentligt att definiera vad som avses med 

lärarkompetens. Detta föranleder en närmre belysning av forskningsområdet. 

 

2.2 Tyst kunskap 

För att skapa en ökad förståelse för dagens syn på tyst kunskap är det meningsfullt att 

göra en historisk tillbakablick för att se hur denna form av kunskap har definierats och 

tagit sig uttryck. Aristoteles klassiska indelning av kunskap från antiken får utgöra en 

ingång. Enligt Aristoteles kunde all kunskap delas in i tre former, nämligen episteme, 

techne och fronesis (Nilsson, 2009). Episteme utgörs av det som traditionellt benämns 

vetenskaplig kunskap, dvs logisk och teoretisk. Den är generaliserbar och mätbar. 

Techne likställs med praktisk kunskap. Denna kunskapsform kan inte sammanfattas av 

en teoretisk text, likt episteme. Aristoteles menar att techne framförallt har en begränsning 

som består i att endast kunna tala om hur något ska framställas eller produceras. 

Kunskapsformen ger inte en överblick över processen och skapar därmed inte vägledning 

utifrån vad som ska framställas. Förmågan att t.ex. följa ett recept liknas ibland vid denna 

kunskapsform. Den praktiska kunskapen består i att handskas med degen men själva 

uppgiften definieras av receptet, dvs processens början och slutmål framgår tydligt. Den 

form av kunskap som krävs, menar Aristoteles, för att förstå vad som ska framställas vid 

en viss situation kallar han fronesis. Det är en form av situationsbunden klokhet som 

grundas på tidigare kunskaper och erfarenheter. Fronesis beskriver Aristoteles som den 
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högsta formen av praktisk kunskap. Den utmärks ofta av att det känns rätt att handla på 

ett visst sätt vid en given situation (jämför med att följa ett recept). Särskilt när vi ställs 

inför situationer då premisser plötsligt förändras, vilket medför att handlingen behöver 

justeras utifrån nya förutsättningar. Det är i dessa situationer fronesis används. Detta 

innebär att fronesis endast uppstår i relation till en konkret handlingssituation (a.a.). För 

att kunna fatta ett klokt beslut krävs att val har gjorts mellan olika alternativ. Dessa val 

förutsätter ett gott omdöme, vilket även leder till en moralisk aspekt av fronesis. 

Aristoteles ser en dygd i klokhet och kopplar den på så vis till en moralisk god handling 

(Johannessen, 1990). Likt den tysta kunskapen ger fronesis en form av omedveten 

vägledning till agerande vid nya situationer. Denna omedvetna form av kunskap som 

Aristoteles även kallar för klokskap utgör grunden till det vi idag väljer att kalla tyst 

kunskap. Som nämnts värderade Aristoteles fronesis som den högsta form av förmåga 

vilken även inbegriper en moralisk aspekt i form av ett gott omdöme. 

Vetenskapsfilosofen Michael Polanyi (1891–1976) anses vara den i modern tid som först 

myntade uttrycket tacit knowing – tyst kunskap.  I Personal Knowledge redogör han för 

sina tankar och idéer kring den tysta kunskapen. Ett av hans huvudteman är att vetenskap 

till stor del består av tyst kunskap, vilken endast kan förmedlas genom praktisk träning. 

Träningen bör utföras av en fullärd och på så vis antas det finnas en form av mästar-

lärlingsrelation. Denna kunskap kan alltså inte tillägnas genom föreläsningar eller 

läroböcker (Bohlin, 2009; Polanyi, 1958/1998). Nielsen och Kvale (2000) beskriver hur 

mästarlära, som har sina rötter från hantverkstraditionen, har fått ett ökat utrymme inom 

den formella utbildningssektorn. I synnerhet bland de akademiska yrkena. Författarna 

liknar mästarlärarrollen som förmedlare av tyst kunskap. Nielsen och Kvale ser den som 

en alternativ lärandeform där mästarlära teoretiskt kan bidra till att utveckla fler 

infallsvinklar på lärande inom skola (a.a.).  

I boken The Tacit Dimension har Polanyi som utgångspunkt att; vi kan mer än vad vi 

förmår uttrycka med ord. Som exempel ges att människan har en intuitiv förmåga att 

känna igen och göra saker, men hon kan inte tala om hur hon känner igen eller beskriva 

exakt vad hon gör (jmf. med Aristoteles fronesis som gav en form av omedveten 

vägledning till att fatta kloka beslut).  
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I shall reconsider human knowledge by starting from the fact that we can know more than we 

can tell. This fact seems obvious enough; but it is not easy to say exactly what I means. Take 

an example. We know a persons face and can recognize it among thousands, indeed among 

a million. Yet we usually cannot tell how we recognize a face we know. (Polanyi, 1966, s. 4)  

Under 1980-talet fick Polanyis idéer om tyst kunskap stort genomslag i Sverige. 

Molander (2004) menar att det framförallt var ett par faktorer som banade väg för detta 

nämligen; insikten om att en mängd praktiskt förmedlade kunskaper var på väg att 

försvinna samt den nya högskolan som startade 1977. I den nya högskolelagen betonades 

ytterligare kravet på att finna vetenskaplig grund för utbildning. Det fanns en strävan att 

vilja vetenskapliggöra olika former av praktiskt förmedlad kunskap (Molander, 2004). 

En annan infallsvinkel på tyst kunskap har utvecklats av filosofen Tore Nordenstam. 

Bohlin (2009) exemplifierar den tysta kunskapen utifrån Nordenstam beskrivning. 

Nordenstam gör, likt Aristoteles, en tre-delad indelning av kunskap; teoretisk 

(påståendekunskap), praktisk (hur man gör något) och förtrogenhetskunskap (förmågan 

att känna igen). Den andra och tredje formen är enligt Nordenstam att betrakta som tyst 

kunskap. Utmärkande för färdighets- och förtrogenhetskunskap är att dessa kunskaper 

inte kan förmedlas via texter eller muntliga instruktioner. De kan endast erhållas genom 

praktisk träning och efterhärmning. Även här liknas kunskapsförmedlande genom en 

form av mästar-/lärlingsrelation (a.a.).  

 

2.3 En semiprofession med tyst kunskap i fokus  

Hur beskrivs då nutida lärares yrkesskicklighet i relation till den tysta kunskapen utifrån 

forskningen? Vernersson (1999) liknar läraryrket vid en semiprofession. Han menar att 

yrket inte når full professionell status eftersom det saknar både en systematisk teorigrund 

och ett gemensamt funktionellt yrkesspråk. Båda dessa faktorer medför att det inte är 

möjligt att betrakta yrket fullt ut som en profession jämfört med t.ex. läkare, psykologer, 

civilingenjörer m.fl. Nämnda yrkesgrupper har ett tydligt definierat yrkesspråk och en 

systematik i sitt yrkesutförande som inte går att jämföra med lärares yrkesutövning (a.a.). 

Vad gäller kriteriet gemensamt funktionellt yrkesspråk, manifesteras avsaknaden av detta 

redan inledningsvis då det inte finns ett allmänt vedertaget begrepp för att beskriva den 

lärarkompetens som utgör fokus i uppsatsen (lärares yrkesskicklighet, professionell 

lärarkompetens, lärarprofessionalism, dold eller tyst kunskap). Även det sociologiska 

forskningsfältet som behandlar yrkesprofessionalitet definierar läraryrket som 
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halvprofessionellt. Utifrån sociologiskt perspektiv utgår en profession från tre kriterier 

nämligen: specialiserad kunskap, etiska regler och gemensam kåranda. Enligt forskarna 

uppfyller läraryrket kriteriet kåranda. De övriga två är mer tvetydiga, vilket medför att 

professionen definieras som halvprofessionell (Maltén, 1995).  

Avseende den tysta kunskapen beskriver Vernersson (1999) hur den kan bidra till att 

upprätthålla ett icke problematiserande förhållningssätt gentemot den kompetens som ska 

studeras. Tyst kunskap, menar Vernersson, kan t.o.m. mystifiera ett inneboende 

kunskapsmonopol. Utifrån denna synvinkel kan alltså den tysta kunskapen uppfattas som 

kontraproduktiv där den riskerar försvåra pedagogisk forskning kring lärares profession. 

Det är av största vikt, menar Vernersson, att den tysta kunskapen kommer upp till ytan 

för att på så vis kunna studeras, systematiseras och utvecklas. ”Det är en angelägen 

uppgift för forskare och lärarutbildare, att från olika perspektiv […] problematisera och 

föröka tydliggöra den tysta lärarkunskapen och samtidigt utsätta den för kritisk 

granskning och konstruktiv reflektion.” (a.a., 1999, s. 97).  

Colnerud och Granström (2015) granskar läraryrkets professionalism utifrån fyra krav 

där professionell yrkesutövning kännetecknas av: systematisk teori, auktorisation, 

yrkesmässig autonomi och egenkontrollerad yrkesetik. Systematisk teori innebär att det 

finns en vetenskaplig grund för yrkesutövningen. I likhet med Vernersson (1999) 

konstaterar Colnerud och Granström att detta krav inte uppfylls, den gemensamma 

kunskapsbasen är otydlig. Författarna konstaterar dock att den vetenskapliga grunden har 

ökat. Kravet på auktorisation d.v.s. erhållit en formell legitimation av samhället för att 

utöva yrket, uppfylls numer av lärarkåren. Det tredje kravet, yrkesmässig autonomi, att 

själv fatta beslut kring metoder och arbetsredskap uppfylls delvis. Läraren har stor frihet 

i klassrummet, men är i stor utsträckning styrd av bl.a. tim- och kursplaner på ett detaljerat 

sätt. Den sista kategorin, egenkontrollerad yrkesetik innebär att yrkesgruppen har 

formulerat etiska riktlinjer och regler för hur yrket ska utövas. Här finns det utrymme för 

ett visst godtycke. Colnerud och Granström konstaterar att det saknas en allmänt 

accepterad definition av vad som utmärker en professionell lärare. ”Läraryrket kan, enligt 

de flesta forskare som berört frågan, inte i dagens läge betraktas som ett professionellt 

yrke i strikt bemärkelse... saknar framförallt gemensam kunskapsbas.” (Colnerud & 

Granström, 2015, s. 18).  
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Hur definierar lärarna själva vad som utmärker en yrkesskicklig professionell lärare? I en 

undersökning som Colnerud och Granström genomförde med lärare visar resultatet att 

personliga egenskaper och personligt buren kompetens lyftes fram som de i särklass mest 

betydelsefulla kategorierna. Övriga två kategorier var gemensamt buren kompetens och 

intresse för läraryrket. (Colnerud & Granström, 2015). Den personliga kompetensen 

beskrivs här utgöra en del av den tysta kunskapen, vilket indikerar att lärare i hög grad 

definierar sin profession utifrån egenskaper som traditionellt utmärker ett icke 

professionellt förhållningssätt.  

 

2.4 Ett tvärvetenskapligt perspektiv 

Gärdenfors (2010) beskriver att en stor del av den kunskap människan i allmänhet besitter 

är tyst eller intuitiv. I kontrast till Vernersson (1999) avmystifierar Gärdenfors den tysta 

kunskapsformen. Han gör det genom att hävda att det vi tolkar som intuition är kunskaper 

som införskaffats vid tidigare tillfällen. Vi kan ha svårt att exakt ange när och hur dessa 

kunskaper tillgodogjordes, men likväl går det att finna rationella förklaringar till det vi 

ibland kallar intuition eller tyst kunskap (Gärdenfors, 2010). Att det finns rationella eller 

mer biologiska förklaringar som gör anspråk på att beskriva hur tyst erfarenhetsbaserad 

kunskap tar sig uttryck i yrkespraktiken för tankarna mot det som William (2016) 

benämner pedagogisk neurovetenskap. Under senare år har de två disciplinerna 

pedagogik och neurovetenskap börjat intressera sig för varandra. I takt med ökade insikter 

om hur hjärnan fungerar har den pedagogiska forskningen riktat visst fokus mot 

neurovetenskapen. Det övergripande syftet med samarbetet består i att bättre förstå hur 

lärandet fungerar.  

Björklund (2008) anlägger ett tvärvetenskapligt perspektiv i sin doktorsavhandling, som 

är en integrerad forskningsöversikt mellan flera discipliner såsom; beteendevetenskap, 

psykologi och neuromedicin. Björklund utvecklar en neurodidaktisk modell som visar att 

vi har ett omedvetet inlärningssystem vid sidan av det medvetna. Det omedvetna systemet 

jämför kontinuerligt nya intryck med tidigare upplevelser. Med hjälp av detta system 

underlättas beslutfattande vid komplexa situationer. I vardagligt tal kallar vi detta 

omedveten eller tyst kunskap. Det är denna kunskap som ofta avgör huruvida t.ex. en 

lärare uppfattas som kompetent eller ej (Björklund, 2008). Det riktas dock en del kritik 

mot denna ämnesövergripande disciplin. För tillfället är kunskaperna kring hur hjärnan 
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fungerar relativt bristfälliga. William (2016) menar att neurovetenskapen kan medverka 

till att ta fram intressanta hypoteser för vad vi observerar i lärandet. Detta förbättrar dock 

inte utbildningen i sig utan det är snarare den kognitiva vetenskapen, i stället för 

neurovetenskapen, som i praktiken har bäst förutsättningar att förbättra undervisningen 

(William, 2016). Kan dock konstatera att fenomenet tyst kunskap studeras såväl inom 

samhällsvetenskap/humaniora som utav mer klassiskt naturvetenskapliga discipliner. 

Det är intressant att jämföra Björklunds definition av medvetna och omedvetna 

inlärningssystem med Polanyis indelning av den tysta kunskapen. Likt Björklund skiljer 

Polanyis också mellan två former av tacit knowing. Den första kallar han för proximal 

(närbelägen). Den utgår från delar av en helhet, t.ex. karaktäristiska drag i ett ansikte. Det 

är först när vi låter delarna smälta samman i en helhet, det Polanyi kallar distal (avlägsen) 

form av tacit knowing, som det går att tolka ett ansiktsuttryck och avläsa någon form av 

sinnesstämning. De två nivåerna växelverkar med varandra på ett omedvetet plan och ger 

upphov till en form av tyst kunskap som består i att kunna tolka en situation (Polanyi, 

1966). 

 

2.5 Professionell på ett annat sätt 

En annan infallsvinkel för att beskriva innebörden av lärarprofessionens tysta kunskap tar 

sin utgångspunkt i handledningslitteraturen. Handledning som syftar till att utveckla 

yrkesrollen har under senare tid blivit ett allt vanligare inslag inom svensk skola (Åberg 

2009). Att tillsammans med kollegor reflektera över den egna yrkespraktiken har visat 

sig stärka lärarnas profession (Åberg & Kroksmark, 2007). Detta går helt i linje med det 

som utifrån Vernerssons perspektiv beskrevs ovan, behovet av att kritiskt granska och 

reflektera över professionen för att synliggöra den tysta kunskapen. Karin Åberg (2009) 

har i sin doktorsavhandling identifierat tre typer av handledande samtal som förekommer 

inom skolans organisation: verksamhetsinriktad, personalstödjande och 

professionsutvecklande. Den sistnämnda, professionsutvecklande, är av särskilt intresse 

i sammanhanget. Syftet med dessa samtal är att stärka lärarprofessionen och det är 

lärarnas egna förkunskaper och funderingar som avgör samtalens innehåll. ”Fokus riktas 

i första hand mot lärarnas tänkande om sin praktik, om yrkesrollen…Andra viktiga syften 

kan vara att skapa bryggor mellan teori och praktik…” (Åberg, 2007, s 176). Att det är 

lärarnas egna förkunskaper och erfarenheter som styr innehållet i handledningssamtalen 
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överensstämmer delvis med Colnerud och Granströms undersökning, som visade att den 

personligt burna kompetensen utgjorde en viktig del, när lärarna själva beskrev vad de 

ansåg vara av stor betydelse för den egna professionen.   

Åberg beskriver svensk skola som komplex och en plats där det ständigt pågår 

förändringar. Utmärkande för skolpraktiken är framför allt oförutsedda händelser, 

flertydiga mål och ett högt tempo. Lärarnas vardag präglas av en mängd faktorer som inte 

kan förutses, vilket medför att verksamheten inte kan detaljregleras. Lärarprofessionen 

bör ses mot bakgrund av detta, menar Åberg ”Det betyder att skolan är beroende av 

professionella som kan hantera en oklar situation och kan lösa… med hjälp av sin 

beprövade erfarenhet, sina värderingar och sin personliga moral.” (Åberg, 2009, s 177). I 

sammanhanget är det intressant att jämföra hanterandet av oklara situationer med 

Aristoteles beskrivning av fronesis, som framförallt utmärktes av förmågan att hantera 

nya situationer då förutsättningar plötsligt förändras.  Åberg definierar lärares 

professionella kunskap just utifrån det som är att betrakta som tyst kunskap såsom 

beprövad erfarenhet och värderingar. Denna tysta kunskap är en förutsättning, menar 

Åberg, för att hantera de specifika förutsättningar som råder i skolans kontext. I 

jämförelse med Vernersson (1995) och Colnerud och Granström (2015) definition av 

professionell lärarkompetens lyfter Åberg fram det icke professionella som just det 

professionella. Även om erfarenhet och personlig kompetens inte faller inom ramen för 

gängse definition av professionalitet ger Åbergs professionsutvecklande 

handledningsmodell ytterligare en dimension av vad som kan betraktas som professionell 

tyst lärarkunskap.  

 

2.6 Ett tyst relationellt ledarskap 

Van Manen (1991) menar, likt Åberg, att reflektion och eftertänksamhet kring den egna 

praktiken är av stor betydelse för att utvecklas som pedagog. Strävan att begrunda sina 

egna kvalitéer medför goda effekter på undervisningen. Samtidigt klargörs att väsentliga 

delar av lärarprofessionen definieras utifrån den tysta kunskapen. 

It is possible to learn all the techniques of instruction but remain pedagogically unfit as a 

teacher … To become a teacher includes something that cannot be taught formally: the most 

personal embodiment of a pedagogical thoughtfulness (van Manen, 1991, s. 9). 
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Karaktäristiskt för van Manens beskrivning av det han kallar pedagogisk taktfullhet är det 

intuitiva, kreativa och situationsbundna. Det taktfulla handlandet beskrivs till 

övervägande del utgöras av lärarens tidigare erfarenheter, vilket gör det svårt att 

verbalisera (Van Manen 1991). Att definiera skicklig yrkesutövning utifrån förmågor 

såsom intuition och situationsanpassning känns även igen i Polanyis, se ovan, beskrivning 

av tacit knowing  (Polanyi, 1966). 

Den tysta kunskapen tar sig framförallt till uttryck genom att Van Manen (1991) betraktar 

lärares yrkesskicklighet utifrån ett relationellt perspektiv där lärar- elevrelationen står i 

fokus. Van Manen liknar relationen vid det latinska begreppet in loco parentis, vilket 

betyder att läraren bör ikläda sig en föräldralik relation gentemot sina elever. Läraren 

betraktas som en representant för vuxenvärlden. Det relationella i lärarrollen 

manifesteras, enligt van Manen, framförallt genom ett omsorgsfullt förhållande till eleven 

och ett genuint intresse för vederbörandes utveckling. I sammanhanget används begreppet 

pedagogical love. Van Manen definierar all påverkan från vuxna som pedagogisk om den 

är positiv för elevens personlighetsutveckling (vilket i sammanhanget medför att 

begreppet pedagogisk inte enbart kopplas till lärarprofessionen utan vidgas till att även 

omfatta övriga vuxna – egen anmärkning). Van Manen gör heller ingen åtskillnad mellan 

huruvida lärarpraktiken syftar till ett ämnesmässigt lärande eller mot elevens utveckling 

i allmänhet. Vidare i beskrivningen av det relationella förhållningssättet görs inte någon 

uppdelning mellan skolrelaterade frågor och elevens privata liv (van Manen, 1991). 

Hattie (2009) som har genomfört en stor metastudie över vad som påverkar elevers 

måluppfyllelse, lyfter också fram lärarens förmåga att skapa sociala relationer med 

eleverna som en betydelsefull påverkansfaktor. Även Hugo (2013) som bedriver 

skolforskning i Sverige kring elevers motivation och lärande konstaterar: 

Framträdande vid mina observationer i skolverksamheten är att eleverna lär sig ett innehåll i 

skolan genom mellanmänskliga möten, i en nära relation till en lärare som de tycker om och 

som de upplever sig sedda och bekräftade av. (Hugo, 2013, s 93) 

Att beskriva lärarprofessionens pedagogiska taktfullhet med begrepp såsom; 

eftertänksamhet, in loco parentis och pedagogical love betonar det subjektivt personliga 

som en väsentlig del i lärares yrkesskicklighet. Det relationella perspektivet tillför både 

moraliska och normativa dimensioner av den tysta kunskapen. Även här går det att dra 

paralleller med Aristoteles (Nilsson, 2009) syn på kunskap utifrån dennes beskrivning av 

klokskap – fronesis. Enligt Aristoteles föregås beslut av val och för att anses som just 
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kloka måste besluten vara ett resultat av gott omdöme. Det goda omdömet kan i 

sammanhanget liknas vid det van Manens beskriver som taktfullhet, vilket manifesteras i 

den relationella lärar- elevkontexten.  

Som framgår av rubriken innefattar det relationella förhållningssättet också ett ledarskap. 

Ledarkompetens i klassrummet är ofta något som efterfrågas såväl av lärarstudenter som 

den enskilda eleven i klassrummet. Lärarens förmåga av att vara tydlig, skapa ordning 

och kunna delegera ansvar underlättar elevernas lärande vilket medför att det bör 

betraktas som en del av lärarprofessionen (Aspelin & Persson, 2011). Persson och 

Nordänger (2006) genomförde en undersökning av 685 lärarstudenters uppfattningar 

kring deras lärarutbildning. Av resultatet framgår att lärarens förmåga att leda, organisera 

och upprätthålla ordning ansågs utgöra betydelsefulla kvalitéer i ledarkompetensen. 

Särskilt intressant att notera från studien är:  

När studenterna ser tillbaka på nyantagna studenters förmågor är ledarskap något som ännu 

saknas hos de nya studenterna. […] Ledarskapet innefattar såväl pedagogiska arbetsuppgifter 

som den personliga stilen. (Persson & Nordänger, 2006, s 70) 

Ledarskapet kopplas här till lärarens personliga stil och är samtidigt något som, utifrån 

lärarstudenternas perspektiv, erhålls genom erfarenhet. Ledarkompetens kan mot 

bakgrund av ovanstående ses som en form av tyst kunskap.   

 

2.7 Progression mot profession utifrån tyst kunskap 

Vilka slutsatser kan vi då dra vad gäller synen på lärarprofessionalitet och tyst kunskap 

efter genomförd litteraturgenomgång av forskningsområdet? Vad som utmärker en 

professionell lärare är beroende av hur begreppet profession definieras. Både Vernersson 

(1999) och Colnerud och Granström (2015), som utgår från den klassiska sociologiska 

definitionen, menar att läraryrket inte uppfyller kraven för att betraktas fullt ut som en 

profession. Avsaknaden av en gemensam kunskapsbas eller systematisk teorigrund 

används som argument för att yrket per definition inte når full professionell status. I 

jämförelse med Åbergs (2009) beskrivning av det som karaktäriserar lärarprofessionen 

framhäver sist nämnda snarare det klassiskt icke-professionella som just utmärkande för 

professionalitet inom läraryrket, dvs. beprövad erfarenhet i kombination med reflektion 

kring den egna yrkespraktiken. I Colnerud och Granströms (2015) undersökning av vad 

lärare själva definierar som professionalitet betonades personliga egenskaper och 
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personligt buren kompetens, vilket i likhet med Åbergs resonemang, leder i riktning mot 

de kvalitéer som är utmärkande för den tysta kunskapen. Van Manens (1991) beskrivning 

av lärares taktfullhet i att hantera det relationella samspelet med eleverna och betydelsen 

av ledarkompetens i klassrummet kan också härledas till den personligt burna 

kompetensen. Mot denna bakgrund är tyst kunskap att betrakta som en del av 

professionen. 

Tyst kunskap är, som framkommit ovan, inget enhetligt begrepp vilket till viss del 

försvårar studiet av densamma. Att definiera en kunskapsform som tyst medför, som 

tidigare nämnts, att det redan från början finns en underliggande problematik i att 

konkretisera och synliggöra vad som avses. Polanyis (1966) beskrivning att; vi kan mer 

än vi kan berätta ger en relativt god bild av vad som avses och flera forskare hänvisar 

idag till Polanyis semantiska paradigm. Den gemensamma nämnaren, såsom tyst kunskap 

har beskrivits i kapitlet, består i att det handlar om en erfarenhetsbaserad kunskap som 

utifrån en klokhet tillämpas för att hantera nyuppkomna situationer. En form av 

förtrogenhetskunskap som erhålls genom praktisk träning och i viss mån efterhärmning. 

Det går inte att på ett akademiskt vis läsa sig till liknande kvalitéer av kunskap. En del av 

den tysta kunskapen härleds till förmågan att känna igen, tolka och använda erfarenheter 

från tidigare upplevda situationer. Här finns en svårighet i att beskriva hur vi känner igen 

något från en tidigare situation, vilket delvis förklarar innebörden av att kunskapen är att 

betrakta som tyst.  

Mot bakgrund av ovanstående bör det som definieras utifrån den tysta kunskapen ingå 

som en naturlig del i vad som konstituerar en professionell yrkesskicklig lärare. Vid 

studiet av lärares självupplevda progression i professionen, som är det övergripande syftet 

med undersökningen, blir aspekter av den tysta kunskapen särskilt intressant. Det är 

genom den tysta kunskapen som lärarprofessionen växer och utvecklas.  
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3. Syfte  

Syftet med studien är att beskriva erfarna ämneslärares självupplevda progression 

avseende den egna förmågan att skapa intresse för och motivera elever på 

yrkesförberedande program i ämnet samhällskunskap. 
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4. Metod 

Kapitlet inleds med en översikt av fenomenologins bärande idéer och begrepp då dess 

utgångspunkter ligger till grund för såväl metodval, genomförande som analys av 

resultatet i undersökningen. Fenomenologin är i detta sammanhang att betrakta både som 

en idéströmning och metod. Därefter beskrivs datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

vid analysen av insamlad data. Vidare redogörs för hur intervjuerna genomfördes och 

vilka ställningstaganden som låg till grund för urvalsprocessen. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse av de forskningsetiska principer som beaktats i studien. 

 

4.1 Fenomenologiska utgångspunkter 

Den fenomenologiska analysen av vardagslivet, eller snarare av den subjektiva upplevelsen 

av vardagslivet, avstår både från alla kausala eller genetiska hypoteser och från påståenden 

beträffande de analyserande fenomenens ontologiska status. Det är viktigt att komma ihåg 

detta. (Berger & Luckmann, 1979, s. 32)  

Citatet ovan illustrerar fenomenologins metodologiska ansats vad gäller strävan att skapa 

en förutsättningslös beskrivning av ett upplevt fenomen. Det handlar om, som både 

Bengtsson (1998) och Beger/Luckmann uttrycker det, att ge rättvisa till de föremål som 

undersöks snarare än att inordna dem under vedertagna teorier, klassifikationer, fördomar 

eller åsikter. Fenomenologins vetenskaplighet karaktäriseras ytterst utifrån denna 

saklighet, menar Bengtsson (1998). Med andra ord ska den fenomenologiska forskningen 

studera hur tingen visar sig för individen. I denna studie är syftet att redogöra för hur 

erfarna lärare beskriver på vilka sätt deras självupplevda progression visar sig för dem. 

Fenomenologin är en filosofisk riktning som under 1900-talet haft stort inflytande på flera 

vetenskaper, framförallt inom det samhällsvetenskapliga forskningsområdet (Bäck-

Wiklund, 2007). Edmund Husserl (1859- 1938) betraktas av många som den moderna 

fenomenologins skapare. Han sökte efter kunskapens teoretiska grund och sanna 

oförfalskade natur. Oberoende av vårt medvetande, menar Husserl, finns det en verklighet 

som existerar. Med empirin som bas kan den utforskas och på så vis förmedla generell 

kunskap. Den stora utmaningen består i att observationer och slutsatser är att betrakta som 

särskilda händelser, vilket innebär att de riskerar färgas av observatörens tidigare 

erfarenheter. Husserl menar att människan först måste förstå vad som ligger till grund för 

hennes kunskaper för att erhålla en säker kunskap. För att nå den absoluta sanningen krävs 



20 

 

att det sanna medvetandet synliggörs, dvs det som inte är förvanskat av just vedertagna 

teorier, klassifikationer etc. Det gäller med andra ord att klä av medvetandet och finna 

den naturliga inställningen till världen. För att kunna göra detta utvecklar Husserl en 

metod som kallas fenomenologisk reduktion (Bäck-Wiklund, 2007). Metoden syftar till 

att ”man låter bli att fälla något omdöme om existensen eller icke existensen av en 

upplevelses innehåll…för att komma fram till en förutsättningslös beskrivning av dess 

väsen.” (Kvale & Brinkmann, 2014, s 45). Alltså en ansats att beskriva verkligheten så 

som den ter sig för personen som upplever den, där endast flödet i innehållet utgör fokus. 

Allt övrigt, det vill säga huruvida det vi erfar är sant eller falskt är ointressant och ska 

således sållas bort – eller sättas inom parentes. (Bäck-Wiklund, 2007). Bengtsson (1998) 

skiljer mellan epistemologisk- och ontologisk reduktionism. Den först nämnda riskerar 

leda till att teoretiska kunskaper reducerar det som studeras till att betraktas som något 

annat än vad det egentligen är. Som exempel anges psykologism där alla 

kunskapsteoretiska problem ska lösas utifrån psykologins metoder.1 Den ontologiska 

reduktionismen utmärks av att verklighetsuppfattningen begränsas och generaliseras t.ex. 

utifrån ett materialistiskt eller dualistiskt förhållningssätt till omvärlden (Bengtsson 

1998). 

Husserls antagande om den förutsättningslösa beskrivningen av världen vidareutvecklas 

i det som kom att kallas livsvärlden. Livsvärlden förklara Husserl som den konkreta 

verklighet människan lever sitt liv i. Den är både oreflekterad och förvetenskaplig vilket 

innebär att vetenskap konstrueras utifrån den upplevda livsvärlden (Bäck-Wiklund, 

2007). Är då fenomenologin att betrakta som en subjektivistisk metod som bygger på 

godtyckliga utsagor? Både Bäck-Wiklund och Bengtsson närmar sig frågan från två 

delvis skilda utgångspunkter, där sist nämnda menar att det inte finns någon subjektivism 

inom fenomenologin då den syftar till att förutsättningslöst skildra det som beskrivs:   

Har Husserls kritik av objektivism därmed fört in honom i den rakt motsatta fållan? Om man 

med subjektivism menar någon form av godtycke, så är både Husserl och fenomenologin i 

allmänhet fjärran från subjektivismen, ty fenomenologin vill ju framförallt tala utifrån 

sakerna själva och inte låta något subjektivt tyckande få komma till uttryck (Bengtsson, 1998, 

s. 27). 

Till skillnad mot Bengtsson (1998) menar Bäck-Wiklund (2007), att subjektiviteten är en 

förutsättning för människan att tolka det som upplevs i flödet av erfarenheter. 

                                                      
1 Även andra -ismer, med syfte att teoretisera empirisk kunskap, såsom historicism, biologism m.fl. 

nämns i sammanhanget. 
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Fenomenologins kritik gentemot naturvetenskapens anspråk på objektivism består just i 

att denna vetenskap har reducerat människan till ett objekt där kontakten med livsvärlden 

gått förlorad: 

Den fenomenologiska kritiken av det naturvetenskapliga idealet med dess logiskt inriktade 

objektivism innebär just detta. Den objektiva kunskapen har skurit av banden till den konkret 

erfarna livsvärlden. Människan reduceras till ett objekt, och man bortser från hennes 

subjektiva förmåga att …  tolka och typifiera de erfarenheter som ständigt strömmar mot 

henne. (Bäck-Wiklund, 2007, s. 75). 

Om man flyttar fokus från subjektivt godtycke och i stället menar att världen betraktas 

sådan som den är eller upplevs fast ur ett subjekts perspektiv blir de två förhållningssätten 

ovan förenliga med varandra. Subjektsperspektivet överensstämmer även väl med Berger 

& Luckmanns inledande beskrivning ovan av fenomenologins syn på subjektivismen 

”Den fenomenologiska analysen av vardagslivet, eller snarare av den subjektiva 

upplevelsen av vardagslivet…” (Berger & Luckmann, 1979, s. 32). Det subjektiva ligger 

med andra ord hos betraktaren, inte i tingen som betraktas. Således är det respondenternas 

subjektiva upplevelser som utgör forskningsunderlag för denna studie. 

 

4.2 Kvalitativ intervjustudie – epistemologiska aspekter 

Resultaten i studien grundas på kvalitativ forskningsintervju. Den kvalitativa metoden 

skapar förutsättningar för fenomenologins utgångspunkter då den strävar efter en närhet 

till objektet som ska beforskas. ”Det särskiljande är att det finns en direkt subjekt-

subjektrelation mellan forskare och undersökningsenhet” (Holme & Solvang, 1997, s. 

92). I likhet med det som Bäck-Wiklund (2007) beskriver ovan syftar kvalitativa metoder 

till att överbrygga naturvetenskapens subjekt-objektförhållande då det gäller att försöka 

se världen och sätta sig in i den undersöktes perspektiv (Holme & Solvang, 1997). 

Mot bakgrund av Husserls antagande om livsvärlden är intervjuerna i studien att betrakta 

som halvstrukturerade livsvärldsintervjuer, vilka utifrån Kvale och Brinkmann (2014) 

beskrivs som en kvalitativ metod med syftet att bättre förstå intervjupersonens 

vardagsvärld. Intervjun liknas vid ett vardagligt samtal men betraktas som professionell 

då den fokuserar på några förutbestämda teman som definieras i en intervjuguide, därav 

benämningen halvstrukturerad (jmf fokuserad intervju Bell, 2006). Intervjuguiden som 
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ligger till grund för intervjuerna i studien utgörs av fyra öppna frågor2 som samtliga syftar 

till att intervjupersonen ska beskriva yrkesrollen utifrån ett antal aspekter (se bilaga 1). 

Den första frågan är, till skillnad mot övriga, strukturerad i underkategorier. Anledningen 

till detta är att få en försäkran om att intervjun belyser (ger intervjupersonen möjlighet att 

uttrycka sig utifrån) ett bredare spektra. Samtidigt är den inledande frågan medvetet 

utformad som en, i hög grad, öppen fråga för att i möjligaste mån förmå intervjupersonen 

att fritt berätta om sin syn på den självupplevda progressionen i yrkesrollen. 

Som Holme och Solvang (1997) konstaterar ovan finns det en subjekt-subjektrelation 

mellan forskaren och personen som intervjuas. Kvale och Brinkmann (2014) behandlar 

också denna relation genom att redogöra för olika aspekter av vad som formar intervjun 

och därmed får betydelse för vilken kunskap som synliggörs. För denna studie är kunskap 

som relation och kunskap som samtal särskilt betydelsefulla då intervjupersonerna under 

samtalsliknande form ska förmås berätta om sin syn på den egna progressionen i 

yrkesrollen.3 Kunskap som relation uppstår i det interrelationella samspelet med 

intervjupersonen där forskningsintervjun skapar en relation utifrån vilken kunskap 

produceras om människans upplevelser. Min förhoppning är att skapa goda 

förutsättningar för att upprätthålla en öppen och prestigelös relation gentemot 

intervjupersonen med målsättningen att samtalet i möjligaste mån ska upplevas som ett 

vardagligt samtal. Den andra aspekten, kunskap som samtal, utgår från att kunskaper om 

livsvärden synliggörs genom just ett samtal ”den kvalitativa intervjun har möjlighet att 

producera beskrivningar…om såväl vardagliga upplevelser som den epistemiska kunskap 

som rättfärdigas diskursivt i ett samtal” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 78). Samtalet kan 

liknas vi det goda sokratiska samtalet, vilket är en form av mer fri kommunikation med 

utbyte av idéer, tidigare erfarenheter där både framgångar och motgångar diskuteras 

(Dewey, 1980). Eller som Adler beskriver: “It must be the Socratic mode of teaching […] 

it helps student bring ideas to birth” (Adler, 1982, s. 29).  

 

 

                                                      
2 Vid öppna frågor, till skillnad mot slutna, är intervjupersonens svarsmöjligheter mindre styrda. Syftet är 

inte att inhämta faktisk information, utan få intervjupersonen att mer fritt redogöra för tankar och 

upplevelser (Eide & Eide, 2004) 
3 Författarna beskriver ytterligare fem perspektiv på s.k. intervjukunskap, nämligen kunskap som; 

produktion, kontext, språk, berättelse och pragmatisk (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 77 ff). 
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4.3 Urval 

Eftersom det övergripande syftet med kvalitativ metod består i att få en ökad och bättre 

förståelse av det som undersöks är pålitligheten av resultaten i undersökningen utifrån ett 

statistiskt representativt urval inte relevant för studien. Resultatet är inte generaliserbart 

men kan ändå ha hög relevans för att bättre förstå lärares självupplevda progression 

avseende tyst kunskap. Vad gäller studiens tillförlitlighet behandlas detta nedan under 

rubriken kvalitativ innehållsanalys samt i den avslutande metoddiskussionen. 

Ett strategiskt kriterieurval ligger till grund för datainsamlingen. Kriterieurvalet består i 

att de personer som ingår i studien motsvarar några från början uppsatta (strategiskt urval) 

kriterier (Dalén, 2007; Trost, 2010). I studien intervjuas sex ämneslärare, två kvinnor och 

fyra män, med vardera minst tio års yrkeserfarenhet av att bedriva undervisning i 

samhällskunskap på yrkesförberedande program. Då det inte på vetenskaplig grund går 

att definiera innebörden av erfaren yrkesutövare, görs avvägningen att minst tio år i yrket 

är att betrakta som erfaren. Två av respondenterna har arbetat mellan tio till femton år 

och övriga fyra har vardera mer än 30 års erfarenhet av att bedriva undervisning som 

ämneslärare i samhällskunskap inom gymnasieskolan. Samtliga intervjupersoner är 

legitimerade lärare och vid tiden för undersökningen yrkesaktiva inom gymnasieskolan.  

 

4.4 Genomförande 

Utifrån kriterieurvalet tillfrågades sex lärare som uppfyllde de på förhand uppsatta 

kriterierna. Lärarna som ingår i studien arbetar vid tre olika gymnasieskolor i en 

medelstor stad i Mellansverige. Anledningen till valet att intervjua lärare som tjänstgör 

vid olika enheter motiveras utifrån avsikten att minska risken för en enskild skolkulturs 

påverkan på resultatet. Eftersom studien syftar till att beskriva erfarna lärares 

självupplevda progression avseende den tysta kunskapen förutsatte det att respondenterna 

på förhand gavs tid till att reflektera över om och i så fall hur deras undervisningspraktik 

förändrats genom yrkesåren. Samtliga lärare som deltog i studien fick därför ta del av 

frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) ett par dagar innan intervjun genomfördes. I guiden 

återfinns även en sammanfattning av Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet, 2002) där konfidentialitets- och nyttjandekravet framgår. 

Informations- och samtyckeskravet avhandlades muntligen då respondenterna 
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tillfrågades att ingå i studien. De fyra etiska principerna aktualiserades även i samband 

med att intervjuerna ägde rum.  

Intervjuerna genomfördes avskilt i ett grupprum (eller motsvarande) på skolan där 

respektive lärare är yrkesverksam. Intervjuerna tog mellan 45- 60 minuter och spelades 

in med hjälp av en diktafon. Varje intervju inleddes med att respondenten ombads berätta 

om hur hen ser på sin progression i yrkesrollen och det praktiska yrkesutövandet idag 

jämfört med när vederbörande befann sig i början av sin yrkeskarriär. Intervjuerna antog 

sedan mer formen av ett samtal, jmf kunskap som samtal (Kvale & Brinkman, 2014) där 

respondenterna relativt fritt berättade om den självupplevda progressionen. Under 

intervjusamtalet användes semistrukturerade frågor för att fördjupa och leda samtalet 

vidare. I slutet av intervjun gavs respondenten möjlighet att tillägga eller berätta mer 

ingående om något som hade framkommit under samtalet. Den inspelade ljudfilen av 

intervjun överfördes sedan digitalt för att senare kunna transkriberas.  

 

4.5 Kvalitativ innehållsanalys – tillförlitlighet och objektivitet 

Objektivitet i bemärkelsen att vara helt saklig eller att inte ta ställning är enligt Trost & 

Levin (2010) ett orealistiskt förhållningssätt. Vilken inverkan har detta på studiens 

tillförlitlighet? Kravet på en autentisk återgivning av intervjuer, som ovan även beskrivs 

utgöra en grundtanke i det kvalitativa närmandet bör iakttas med viss försiktighet. Vid 

analysen av de transkriberade intervjuerna tillämpades därför ett hermeneutiskt 

förhållningssätt, vilket innebär att varje ny tolkning tenderar att påverka uppfattningen av 

tidigare tolkat material. Samtidigt förstås delarna i texten utifrån helheten, vilket i sin tur 

påverkar tolkningen av helheten och så vidare (Wallen, 1996). Detta benämns som att 

tolkningen sker i hermeneutiska cirklar. Holme och Solvang (1997) gör en uppdelning 

mellan den kognitiva- och normativa cirkeln. Den kognitiva cirkeln tar sin utgångspunkt 

i ovan nämnda tolkningsmönster, dvs tidigare material prövas och omtolkas utifrån 

nyvunnen kunskap. Den normativa cirkeln beaktar hur socialt grundade fördomar 

påverkar bearbetningen av data. Här föreligger en risk att resultatet tolkas utifrån ansatsen 

att bekräfta egna fördomar (a.a.). Såväl den kognitiva- som normativa aspekten av den 

hermeneutiska cirkeln har utgjort tolkningsbakgrund då intervjuerna bearbetats.  
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För att hantera den data som framkom vid intervjuerna har samtalen transkriberats.  Under 

med transkriberingen påbörjades analysen och tolkningen av intervjuerna. Vid 

genomläsningarna prövades materialet kontinuerligt mot iakttagelser och reflektioner 

som uppkommit vid föregående läsningar. Tidigare minnesanteckningar tolkades utifrån 

nya insikter, jmf hermeneutiska cirkeln (Wallén, 1996). Kodningen, dvs. nedbrytningen 

av text i mindre delar med liknande karaktäristika och/eller nyckelord, var datastyrd i den 

meningen att kategorierna utvecklades under tiden materialet analyseras. I likhet med det 

Granheim och Lundman (2004) beskriver är målet med den kvalitativa innehållsanalysen 

att urskilja och finna likheter och skillnader. Vid kodningen samlades därför data som var 

knutna till olika begrepp och nyckelord. Dessa kom sedan att utgöra grundstrukturen i 

övergripande teman som växte fram. Konkret innebar detta att utskriften av de 

transkriberade materialet från intervjuerna klipptes ned till mindre delar vilka kom att 

bilda olika kategorier, det som Granheim och Lundman (2004) benämner manifest nivå, 

dvs. en beskrivning av det som framkommer vid intervjuerna. Rubrikerna i resultatdelen 

är sedan en bearbetning utifrån vad som framkom vid kodningen där resultatet har tolkats. 

Granheim och Lundman (2004) beskriver detta som att materialet lyfts till en latent nivå.   

Kodningen utförs restriktivt då den samtidigt riskerar att kategorisera materialet utifrån 

ett mönster som skapas i efterhand. Detta förhållningssätt överensstämmer metodologiskt 

med det Bengtsson 1998 beskriver ovan utifrån att den epistemologiska reduktionismen 

leder till att teoretiska begrepp reducerar det som studeras till att betraktas som något 

annat än vad det egentligen är.  

I vilken mån är det möjligt att förhålla sig objektiv till analysen av ett material? Trost & 

Levin (2010) menar att objektivitet till stor del består i redogörelsen av de förutsättningar 

som påverkar resultatet; såsom ovan beskrivna val av undersökningens syfte och de 

metoder som tillämpas för att samla in data och bearbeta denna. Samtidigt är valen av 

metod att betrakta som subjektiva då de är ett resultat av mina tidigare erfarenheter, som 

Bergström beskriver ”…värderingar styr inte endast valet av problem. De influerar också 

val av begrepp, definitioner, hypoteser, metoder…” (Bergström, 1972, s. 23). Å andra 

sidan som nämnts består inte syftet med denna studie i att pröva någon hypotes och därför, 

vilket Bergström (1972) också uttrycker, är frågan om metodologisk objektivitet inte 

relevant i sammanhanget. 
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Bergström (1972) för ett resonemang kring huruvida kravet på vetenskaplig objektivitet 

inom samhällsvetenskapen är önskvärd över huvud taget.4 Att i studien försöka beskriva 

lärarnas självupplevda progression i yrkesrollen och samtidigt betrakta resultatet utifrån 

begrepp såsom tillförlitlighet och objektivitet är således varken önskvärt eller givande.  

Kanske kan vi se det objektivt tillförlitliga och Husserls beskrivning av livsvärlden som 

två paradigm vilka försöker gestalta samma verklighet? Citera avslutningsvis Berger & 

Luckmann för att illustrera den fenomenologiska andemeningen i de metodval ovan som 

ligger till grund för resultatdelen.  

Att överdriva betydelsen av det teoretiska tänkandet i samhället och historien är en naturlig 

svaghet hos teoretiker. Det är alltså så mycket mer nödvändigt att rätta till detta 

intellektualistiska missförstånd. De teoretiska formuleringarna av verkligheten, de må vara 

vetenskapliga eller filosofiska eller till och med mytologiska, återger inte uttömmande vad 

som är ”verkligt” för medlemmarna av ett samhälle. (Berger & Luckmann, 1979, s. 24) 

Med andra ord finns utifrån ett fenomenologiskt perspektiv en uppenbar risk att kodning, 

kategorisering och tolkning av resultatet riskerar att förvränga den livsvärld som enligt 

Husserl är både är oreflekterad och förvetenskaplig. 

 

4.6 Etiska överväganden 

Intervjuerna har genomförts i enlighet med de forskningsetiska principer som 

humanistiska- och samhällsvetenskaplig forskningsrådet satt upp (Vetenskapsrådet, 

2002; Hermerén, 2007). Principerna utgår från; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Personerna som deltar i studien har blivit informerade om syftet och att deltagandet 

bygger på frivillighet med rätt att när som helst avbryta om så önskas. 

Konfidentialitetskravet har beaktats och nedanstående citat från vetenskapsrådet återfinns 

i det informationsblad som skickades ut innan intervjun genomfördes: 

Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna, men forskargruppen 

kan via kodnycklar hänföra uppgifter eller prover till enskilda individer. Vem som är behörig 

eller obehörig har dock enskilda forskare inte rätt att slutligt avgöra. Tvister om detta skall 

avgöras i domstol  (Hemrén, 2007, s. 3). 

                                                      
4 Bergström menar att vetenskapsmän har rätt och bör, liksom alla andra, framföra värderingar så länge de 

framförs som just värderingar. Även resultaten av samhällsvetenskapliga undersökningar kan, enligt 

Bergström, mycket väl innehålla värderingar så länge de hålls åtskilda från faktapåståenden (Bergström, 

1972, s. 70f) 
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Materialet har avidentifierats för att data som presenteras i resultatdelen inte ska kunna 

härledas till någon enskild person. Vad gäller nyttjandekravet har personerna som ingår i 

studien informerats om vad materialet kommer att användas till samt hur länge det sparas. 

De inspelade materialet från intervjuerna sparas i tre månader.  
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5. Resultat 

Resultatet nedan baseras på sex intervjuer. De teman som presenteras utifrån fem 

underrubriker har ingen direkt återkoppling till kronologin i intervjuguiden (se bilaga 1) 

utan är ett resultat av vad som framkommit i berättelserna. Inom varje tema används citat 

från lärarna (L1, L2 … L6) för att skildra deras beskrivning av självupplevd progression 

avseende den tysta kunskapen. Kapitlet avslutas med en redogörelse av den förändrade 

yrkesroll som lärarna ger uttryck för under samtalen. Här sätts den tysta kunskapen i 

relation till en samhällsutveckling som upplevs skett under åren. 

 

5.1 Från att lära ut till att lära in 

När lärarna beskriver hur deras undervisning har utvecklats genom åren framkommer 

likheter i det förändrade sättet att förhålla sig till såväl ämnesstoff, självbild som 

interaktionen med eleverna. Som oerfaren lärare återfanns tryggheten i att behärska det 

ämnesstoff som skulle läras ut. Både auktoritet och legitimitet vilade på förmågan att inte 

visa bristande ämneskunskaper inom aktuellt undervisningsområde. Samtidigt som 

tryggheten återfanns i förmågan att behärska stoffkunskaper fanns en rädsla att dessa inte 

var tillräckliga. För att undvika uppkomsten av oförutsedda händelser under lektionen 

gjorde lärarna en rigid lektionsplanering för att på så vis skapa en självupplevd trygghet:  

L6 Du är inte trygg i dina egna kunskaper när du kommer ut. Mycket energi går åt till det och 

för att klara dels att visa klassen att du kan och sedan ska du samtidigt lära ut. Då gör du 

väldigt strukturerade genomgångar där du liksom inte lämnar några blottor och du ber Gud 

att de inte ska ställa någon fråga som du inte kan. […] När man var ny var man så fokuserad 

på sig själv och på vad man skulle göra. 

L5 Det är just det jag pratade om innan att jag försöker inte börja med en färdig struktur som 

jag gjorde i början. Att man var så fokuserad på sig själv och så. 

L3 Ja, man kan väl säga att under prestationsperioden var det tämligen mycket 

föreläsningar… Bara körde ut över dom, man matade och malde ut kan man säga. Det var en 

bunt med overheader som skulle gås igenom.  

Genom en form av förmedlingspedagogik undveks interaktion på individnivå. Lärarnas 

yrkesperson stod i centrum och en stor del av lektionsförberedelserna gjordes med syftet 

att upprätthålla lärarstatusen.  

L5 Jag skulle vara bäst i klassen och var som en ordförande. Se till att jag ledde 

undervisningen strukturerat och att jag hade koll på vad som skulle göras. 
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Samtliga lärare i studien beskriver hur deras fokus under åren succesivt förskjutits från 

den egna personen till att i allt större omfattning även innefatta eleverna. En progression 

från kunskapsförmedlande pedagogik till att mer reflektera över vem det är som lär in: 

L3 …inbillade mig i alla fall att det var jag som lärde ut …det var inte dom som lärde in […] 

Det har vänt… det är någon som lär in och jag kan möjligtvis förstärka det. […] …i början 

av min karriär var det eleverna som läste av mig… ”Vad vill han?” Idag är det jag som 

försöker läsa av eleverna på ett annat sätt ”Vad har du med dig?” 

L4 …visst det har blivit mer tydligt att man riktar fokus mot det här mer… vem som lär sig 

saker än kanske hur jag lär ut det. […] I början var det väldigt mycket fokus på vad de ska 

göra för mål. 

L5 Låt eleven i stället tänka på det du ska gå igenom och sedan fångar du upp det och tar den 

genomgången du hade tänkt i slutet i stället för först  …och samla för då är dom med… 

Samtidigt som lärarna berättar om en ökad förmåga att reflektera över hur eleverna 

reagerar på undervisningen beskrivs vikten av att skapa ett meningsfullt lärande. Ett 

sådant  lärande kopplas återkommande till lärarens förmåga att relatera stoffet till 

konkreta exempel från vardagen. Att dela med sig av personliga erfarenheter som 

anknyter till undervisningen beskrivs också som en framgångsrik metod för att skapa 

intresse för ämnet. Personliga berättelser visar sig vara avgörande för att fånga elevers 

uppmärksamhet:  

L2 Jag ger många exempel i samhällskunskapen från mitt eget liv som ekonomi eller andra 

saker och det tycker eleverna är rätt kul att lyssna på …från verkligheten. […] Det blir lite 

skillnad att köra sådana exempel än ett exempel från sidan 162 i läroboken …det biter inte 

riktigt lika hårt 

L3 Nu är det ju på ett helt annat sätt …då kan man ju fånga upp något som dom själva är 

intresserade av som man kan knyta in i det som man har tänkt sig. Det finns ju en plan 

fortfarande men den är inte huggen i sten. Definitivt inte utan det får ju bli som det blir. 

L1 …idag är det lättare att ta tag i en tråd eleverna har …jag både har läst och upplevt och 

varit med om så många saker och situationer så jag kan knyta an. 

När ämneskunskaperna fördjupas och förmågan att konkretisera dem ökar utvecklar 

lärarna efter hand ett mer holistiskt förhållningssätt till stoffkunskaper. Detaljkunskaper 

tar inte längre lika stort utrymme i undervisningen utan mer tid ägnas till att förankra 

kunskaperna i en meningsfull kontext. Samtidigt som fokus förskjuts från att lära ut till 

att lära in visar resultatet av intervjuerna att erfarna lärare ägnar allt mer tid av sin 

lektionsplanering till att reflektera över på vilket sätt kunskaperna ska förankras hos den 

enskilde eleven, dvs. vem som ska lära sig, snarare än vad som ska läras ut: 



30 

 

L5 Hur gjorde jag när jag lärde mig? Ja egentligen lärde jag mig det mesta utanför skolan 

…ska vi kalla det vardagskunskaper …när man frågar någon elev som har gått ut gymnasiet 

”Hur fungerar en nämnd?” eller någonting så kan dom ingenting …varför kan dom 

ingenting? Jo de har inte satt det i ett sammanhang. Då försökte vi hitta ett sammanhang hur 

man utbildar sig till något i verkligheten.”  

L3 Det fordras inte så mycket av detaljkunskap…utan kan eleverna redogöra för samband 

lite mer liksom med sina egna ord. Det behöver inte vara det som står i boken, dom kan så 

att säga se meningen med det.  

I början av yrkeskarriären var det, som framgår ovan, viktigt att inte uppvisa brister i 

ämneskunskaperna inför eleverna. Legitimiteten i yrkesrollen vilade till stor del på att 

behärska det som skulle läras ut:  

L1 Nu är jag inte så orolig och jag tänker att det inte är någon katastrof om jag inte kan svara 

på alla frågor…och det tror jag inte är nödvändigt. I samhällskunskap kan jag inte säga alla 

statsministrar… 

L2 Jag tror liksom hur man är som person …att man kan tala om att man inte kan allt, man 

kan ha fel och allting. Det tror jag dom ser ganska snabbt och det tror jag är ganska viktigt 

också …idag tycker jag heller inte det är någon grej om saker hände 1976 eller 1978… idag 

har jag inga problem med det. Att de ser att jag till och med kan medge att jag har fel. Det 

tror jag inte jag sa som ny lärare. 

Med erfarenheten utvecklades en prestigelöshet i förhållandet till både kollegor och 

elever vad gäller tillkortakommanden i detaljkunskaperna. Denna prestigelöshet används 

också som en del i relationsskapandet med eleverna där respondenterna berättar att de 

idag bjuder in till ett mer öppet klassrumsklimat. 

5.2 Från grupp till individ 

Lärarna berättar om hur de i undervisningssituationen har gått från att se eleverna som en 

homogen grupp till att mer betona vikten av det relationella samspelet med den enskilda 

eleven. Återkommande beskrivs vikten av att i ett tidigt skede ägna tid till att skapa 

förutsättningar för relationsskapande. I början av yrkeskarriären gavs mycket mindre 

utrymme till detta, då ambitionen mer var att komma igång med undervisningen för att 

hinna med de moment som skulle genomföras under kursen:  

L3 De är ju mer individer…det är ju det jag ser. Då var det mer en kollektiv verksamhet. […] 

Jag ägnar betydligt mer tid åt de här första mötena med att plocka fram ”Vem är du? Vad kan 

du? Vad vill du?” innan vi sätter igång med ämnena. 

L4 Sedan tar man det lite lugnt i början. Man går kanske inte in och har bestämt en jättehård 

planering. Man börjar med lite saker man vet fungerar …och att man lär känna gruppen så 

ser man hur dom hanterar olika typer av moment så kan man anpassa sig efter det sedan. 
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Det individuella relationsskapandet byggs främst upp genom återkommande korta samtal 

med elever. Det sker både under och i anslutning till lektionerna. Några av lärarna berättar 

hur de emellanåt medvetet låter eleverna arbeta i mindre gruppkonstellationer för att på 

så vis skapa bättre förutsättningar att kunna går runt och bygga individuella relationer till 

enskilda elever: 

L1 Det jag har märkt som jag kan hitta som små verktyg om jag inte har tid som jag skulle 

vilja ha, det är att jag tar mig tid till de här enskilda små samtalen. Det har jag försökt att 

prioritera. […] Dom kan ställa frågor och vågar ställa vissa frågor och kanske dröjer sig kvar 

och det är ganska gott. Man känner varandra mer eller mindre och kan prata om lite andra 

saker. 

L5 Under min senare del av lärarkarriären har jag mer och mer förstått hur viktigt det är att 

skapa en relation med varje elev. Försöka prata lite idrott… Bara något litet kort så de får 

uttrycka något annat. 

L4 …och just det där att man kan ta andra diskussioner också. […] Ibland kan det vara bra 

för att man får en annan kontakt med eleverna och dom får en annan bild av en själv. 

Genom samtalen utvidgas relationen till att innefatta något mer än bara elev-/lärarrelation. 

Samtidigt uttrycks en tydlig gräns i relationsskapandet. Det handlar inte om att utveckla 

någon form av kompisrelation med eleven, vilket ett par lärare uttryckte låg närmre till 

hands när de var yngre och mer oerfarna i yrket. Syftet är snarare att skapa ett trevligt och 

positivt klimat: 

L6 Vi är inte kompisar men kan ändå ha ganska kul på vägen. 

Det framkommer också hur lärarna använder relationsskapandet för att förmå eleven att 

nå högre måluppfyllelse. De beskriver att en ömsesidig respekt uppstår mellan dem själva 

och eleven. I denna relation handlar det om att både ge och ta. Det blir mer besvärande 

för eleven att inte göra det läraren förväntar sig av honom eller henne eftersom det kan 

uppfattas som ett svek mot en upparbetad relation, en relation som bygger på ett 

ömsesidigt förtroende. Samtidigt har läraren genom relationsskapandet på ett relativt 

effektivt sätt (och på ett tidigt stadium) skaffat sig en överblick av elevens förmågor, 

vilket underlättar fortsatt hantering om eleven behöver extra stöd. Relationsskapandet kan 

alltså användas till såväl ”hållhakar” gentemot elever som att förenkla kartläggning av 

elever som riskerar att inte nå kunskapskraven: 

L1 …och då kanske dom kan välja att lyssna både av eget intresse…men också kanske av 

hänsyn och respekt till mig. 

L5 …det gör ju faktiskt att dom anstränger sig och då skäms dom när jag kommer och ser att 

de inte jobbar. Det blir lite skämmigt för ”du och jag känner ju varandra”. 
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L4 …och sedan vinner jag på det genom att jag får information som jag kan behöva tidigt 

och jag fångar upp elever där jag känner att det kan bli lite svårt. 

Den mer mångfacetterade elev- och lärarrelationen som beskrivs utvecklas genom åren 

uttrycks även innefatta en ökad omsorgsfullhet och iklädandet av en föräldraroll. Lärarna 

redogör för hur ökad ålder och tidigare erfarenheter förändrar och ger upphov till denna 

typ av relation:  

L2 Då kunde det skilja sju år mellan elev och lärare. Idag är jag ju mer gubbe så då är det 

mer pappa-roll på något sätt. 

L6 …hon kallade mig för sin skolpappa och hon delade upp det här. Hon hade liksom två liv 

och jag var hennes skolpappa. […] Du har ju haft den utvecklingen i samhället att det är så 

många hem som är trasiga …och familjer som är trasiga. 

L3 Jo, men det har ju förändrats i den meningen att man väger in de här sakerna på ett helt 

annat sätt. […] Alltså nåd går före rätt i det avseendet. 

Föräldrarollen karaktäriseras framförallt av en mer förlåtande inställning till elevens 

tillkortakommanden. Deras egna livserfarenheter utanför skolan visar sig ha stor 

påverkan på så väl elevsyn som lärarroll. Jämfört med när lärarna var mer oerfarna, ser 

de idag i större utsträckning till elevens hela livssituation i undervisningen. Ju mer 

kunskaper läraren har kring den enskilda individens situation desto större förståelse 

uppvisas gentemot elevens tillkortakommanden. Med ökad ålder och ökad erfarenhet 

tycks lärarna ta större hänsyn till denna aspekt. 

5.3 Från medvetenhet om till att se och agera 

Samtidigt som ett mer förlåtande omsorgsperspektiv har etablerats under åren uttrycker 

lärarna att de idag agerar mer aktivt och resolut vid misstanke om att en elev på något sätt 

inte följer med i undervisningen. Det handlar dels om en insikt i att lågpresterande elever 

gärna undviker konfrontation med läraren, dels om att vederbörande har utvecklat ett mer 

omsorgsfullt förhållningssätt gentemot eleven och vill hjälpa i större utsträckning. Två 

lärare beskriver hur de har förändrat sitt beteende från att vara mer passiva till att aktivt 

konfrontera elever som uppvisar svårigheter i ämnet. Lärarna uttrycker att de tidigare 

varit medvetna om vilka elever som var lågpresterande, men beskriver hur det under åren 

har skett en förskjutning i deras egna förhållningssätt från att vara medveten om till att se 

och agera. Lärarna väntar inte i lika stor utsträckning på att den enskilda eleven ska be 

om hjälp, utan ser det mer som en del i den egna yrkesrollen att själva ta initiativ till att 

konfrontera eleven: 
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L4 Jag tyckte nog att det var svårare för jag hade nog mer en förväntan att de skulle kontakta 

mig […] utan idag att det måste ligga hos mig om jag är intresserad av att veta något 

L6 Det är ju det jag säger, man kanske ignorerade det men jag gör inte det idag på samma 

sätt. […] Jag tror att det egentligen handlar om att jag varit med om den här resan …och 

känner mera för det själv. Det här är någon sorts personlighetsutveckling som också har varit. 

Vid intervjuerna framkommer att samtliga lärare idag anser sig vara betydligt snabbare 

på att uppmärksamma elever som av olika anledningar riskerar att inte nå målen, jämfört 

med när de var mer oerfarna i yrket. Alla uttrycker en tydlig progression i detta avseende. 

Det är dock svårare för lärarna att verbalisera och konkretisera vad det är som gör att de 

ser dessa elever i ett tidigare skede. Flera uttrycker att de uppmärksammade olika 

elevbeteende relativt tidigt i sin karriär, men att de under åren utvecklat förmågan att tolka 

dem och se dem i en vidare kontext.  

Som beskrevs tidigare innefattar förmågan att tolka elevbeteenden även en högre grad av 

konkret handlingskraft från lärarens sida, dvs. vilja att agera vid misstanke om att eleven 

inte når kunskapskraven i ämnet. Lärarna beskriver att de även är mer fysiskt aktiva 

genom att de rör sig mer i klassrummet idag. Den fysiska rörligheten ökar interaktionen 

med den enskilde eleven vilket även uttrycks underlätta upptäckten av elever som inte 

följer med i undervisningen: 

I Vad är det som gör att du ser elever som inte hänger med snabbare idag? 

L6 Tidigare handlade det om att du hade haft en lektion med genomgång och sedan var det 

övningsuppgifter och läraren satt vid katedern. Efterhand har jag som lärare blivit mera rörlig. 

Idag är du aktiv redan från början.  

Att skapa förutsättningar i klassrummet (eller skolmiljön) för att fysiskt interagera med 

den enskilda eleven lyfts fram som betydelsefulla faktorer, vilka blivit allt väsentligare 

under yrkesåren.  

På frågan vad lärarna konkret tittar efter för att uppmärksamma elever med svårigheter i 

undervisningsämnet handlar det både om elevbeteende och språklig förmåga. I båda 

avseendena upptäcks avvikelserna i ett tidigt skede och manifesteras genom såväl verbal 

som skriftlig interaktion.  Tre av lärarna uppger spontant att de brukar inleda med någon 

form av en enkel mindre skrivuppgift med syftet att tidigt upptäcka elever med språkliga 

problem: 

L5 Jag ser det direkt i språket. Om de skriver till exempel ett litet läxförhör eller det minsta 

lilla skriftligt så ser jag direkt… 
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I den verbala kommunikationen handlar det framförallt om förmågan att se elever som är 

tysta, undviker att svara på frågor och/eller inte deltar i diskussioner. I början av 

yrkeskarriären uppfattade lärarna i studien dessa tysta elever som flitiga, vilket enligt dem 

själva ofta var en missuppfattning. En lärare exemplifierar detta genom att berätta om hur 

förvånad vederbörande blev när provresultaten i en hel elevgrupp inte alls överensstämde 

med det läraren förväntat sig att eleverna skulle prestera. Trots att hen hade frågat 

eleverna vid ett flertal tillfällen om det var något de inte förstod uppfattades inte 

signalerna. De tysta eleverna som inte förstod var ju tysta: 

L1…visade det sig att det inte gått så bra alls. Dom hade ju inte sagt någonting och det var 

det jag blev förvånad över. Jag hade ju frågat flera gånger… Så man måste få in signaler. 

Man måste kunna kommunicera och mötas. 

Två andra lärare beskriver på liknande sätt vikten av att vara uppmärksam på just tysta 

elever och ser det som en signal för att elever har bekymmer med att ta till sig 

undervisningen. Det räcker inte med att fråga om eleven har förstått utan det handlar om 

att tolka elevbeteendet: 

L2…men man känner sig säkrare på sig själv på något sätt… elever som är lite tystare, elever 

som kanske har det lite svårt …jag tror jag ser det snabbare idag […] elever som inte svarar 

eller uppför sig. Jag tycker jag ser ganska snabbt på elever […] om man ställer frågor, om 

man är med i diskussionen. 

L5 Det är ju fullständigt idiotiskt. Det kanske är några stycken som fattar de andra är tysta 

och fattar ingenting. 

Lyhördheten inför att ha med sig eleverna från början, dvs. vid introduktionen av varje 

nytt moment beskrivs av flera i intervjun som avgörande för resultatet av fortsatt 

inlärning. Detta gäller i synnerhet för elever som är svagpresterande: 

L5 Du ska hålla utkik efter följande: har eleven förstått instruktionerna… Det är oerhört 

viktigt att se om eleven har förstått vad han ska göra. Det ska man titta efter ganska snabbt. 

Är man inte med där så är man helt borta…  

Lärarna beskriver också hur de genom åren har förändrat sin syn på lågpresterande elevers 

resultat. Från början upplevdes det mer som ett personligt misslyckande i yrkesrollen. Det 

uppfattades även från lärarens sida som ett misslyckande för eleven om vederbörande inte 

utvecklades resultatmässigt i ämnet. Idag ser lärarna elevprestationer och därmed sin egen 

roll i en delvis annan kontext. Det har över tid skett en förskjutning från att tolka låg 

prestation som ett yrkesmässigt misslyckande mot att i stället betrakta det utifrån rådande 

omständigheter. I relation till vad eleven hade för skolerfarenheter och kunskaper med 

sig sedan tidigare har det skett en progression. Förmågan att se lågpresterande elever och 
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den egna yrkesutövningen utifrån dessa förutsättningar medför att lärarna upplever 

mindre press och samtidigt bemöter eleven på ett annorlunda sätt:   

L1 …ibland kan man sitta och bli väldigt frustrerad över att måluppfyllelsen kanske inte är 

hundra procent, men samtidigt kan man tänka att vissa elever gör en jätteresa bara genom att 

komma hit…och ändå få med sig en hel del. Det kanske inte går hela vägen men då kanske 

inte jag heller behöver känna det som ett stort misslyckande. 

L2 …och göra sitt bästa. Det brukar jag tala om. Det är en sådan där bra förmåga i samhället 

och det kan vara så att har man gjort sitt bästa och hamnar på E så har man gjort något väldigt 

bra egentligen. 

Den förändrade elevsynen, som i större utsträckning består i att möta eleven där hen 

befinner sig kunskapsmässigt, upplevs av lärarna öka elevens motivation att 

prestera utifrån sina förutsättningar.  

 

5.4 Från yrkesutövare till personligt professionell 

Mot slutat av samtalet gavs lärarna möjlighet att beskriva vad de själva anser utmärka en 

yrkesskicklig lärare, dvs. vilka egenskaper som är betydelsefulla för att utöva yrket på ett 

framgångsrikt sätt. Som framkommit ovan, då lärarna beskriver sin självupplevda 

progression genom åren, visar sig förmågan att skapa en individuell relation till den 

enskilda eleven vara av stor vikt för framgångsrik yrkesutövning. När lärarna i studien 

ger sin egen syn på innebörden av att vara professionell är det framförallt gedigna 

teoretiska ämneskunskaper inom undervisningsämnet och förmågan att förmedla dessa 

till eleverna som betonas. Huruvida framgång nås inom dessa två områden kopplas dock 

i hög grad till mer personliga egenskaper såsom förmågan att entusiasmera, personlig 

trygghet och social fingertoppskänsla. 

Förmågan att förmedla en känsla av entusiasm till eleverna, vilken har sin grund i att 

läraren gillar sitt ämne, beskrivs som en väsentlig del av lärarskickligheten. Att visa denna 

entusiasm inför eleverna anses skapa goda förutsättningar för lärande. Lärarna beskriver 

det som att vara ärliga mot sig själva och ämnet:   

L2 Eleverna ser att det du tycker är viktig tycker också de är viktigt. Så inget hokus pokus 

som andra tycker …inom rimliga gränser på något sätt. Kör din egen stil. 

L1 Även om jag tycker det är uppförsbacke så tycker jag ju om mina ämnen, att det är 

intressant och även om det inte lyckas förmedlas eller överföras till alla elever så tror jag att 

dom ändå kommer ihåg att hon tyckte ändå att det var kul och dom ser att man tycker om det 

man gör 
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L6 …det finns också vissa saker som ändå ligger som varit viktiga. Jag har alltid varit mån 

om kunskapen och att jag har den kunskapen som jag behöver ha. Jag ska inte säga att jag är 

besatt av att fundera, läsa och hänga med, men… 

L3 Att på det viset visa att man brinner för de här sakerna man håller på att undervisa om 

”Jag gillar det här". 

Vid sidan av skickligheten i att skapa intresse för ämnet genom ett entusiastiskt och 

inspirerande förhållningssätt berörs även andra personliga förmågor som anses ha stor 

betydelse för yrkesskickligheten. Självsäkerhet, självkännedom, social fingertoppskänsla 

och ett visst mått av talangfullhet är några egenskaper som lärarna lyfter fram i 

sammanhanget: 

L6 Jag tror att personen spelar ganska stor roll …en osäker människa tycker inte jag ska bli 

lärare, utan det måste finnas ett visst mått av säkerhet, tro på sig själv. 

L4 …ja tror det handlar om att man har en viss talang eller fallenhet för vissa yrken. Men 

likväl som någon är bra på att sjunga så har man vissa talanger och i läraryrket behöver man 

ha talangen …social fingertoppskänsla. Just det här att man känner av nyanser i ett klassrum. 

L5: Relationen till eleverna tycker jag man ska bygga på då. Det är nog det viktigaste. Då får 

du bort lite av de spänningarna som kan bli när du är ny lärare. Ängslan och sådant här kan 

försvinna. Man behöver inte vara så ängslig för att de inte lär sig någonting. 

L3 Gedigna ämneskunskaper… Sedan en god tro på dig själv …att du förmår, du kan och du 

vet att du kan det här.  

Att vara trygg i sin egen person och våga lita på den egna dugligheten anses betydelsefullt. 

Flera av lärarna betonar vikten av detta. Förmågan att känna av gruppen och de enskilda 

individerna uttrycks i termer som talang och social fingertoppskänsla. De är svårt för 

lärarna i studien att konkretisera och verbalisera innebörden av begrepp så som talang och 

social fingertoppskänsla, men likväl anses de vara av stor betydelse då lärarskicklighet 

ska definieras.  

En av lärarna beskriver hur lärarskickligheten manifesteras genom en rollförskjutning där 

den egna personligheten förenas med yrkesrollen, alltså en form av symbios mellan 

personen och professionen: 

L3 Min hustru säger det jämt …kan du inte gå ur lärarrollen? […] Det gäller att koppla ihop 

din personlighet med din lärarroll så att det blir ett och samma. Då funkar det! 

Yrkesrollen betraktas och definieras här utifrån personliga egenskaper som knyts till 

yrkesutövningen. Det personliga blir en del av det professionella. 
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5.5 Från igår till idag – en förändrad yrkesroll 

Under intervjuerna beskriver samtliga lärare hur yrkesrollen under tid har förändrats och 

därmed ställts inför nya utmaningar. Det uttrycks i termer såsom samhällsförändringar, 

ökad individualisering och förändrat elevbeteende. Av resultatet ovan framgår att lärarna 

efter hand utvecklar ett mer individuellt relationellt förhållningssätt till den enskilda 

eleven. I studien ges uttryck för en samhällsutveckling som med stor tydlighet går mot en 

allt mer ökad individualisering. Denna trend märks både i styrdokumenten och avspeglas 

i elevernas beteende. Det framkommer inte i intervjumaterialet huruvida det ena har lett 

till det andra eller om det är två uttryck för ett allmänt samhällsfenomen, dvs. en allmän 

samhällsutveckling mot generell individualisering. Lärarna beskriver hur 

individanpassningen påverkar deras förmåga att möta den enskilda individen. Idag 

upplever lärarna individualiseringen mer som ett krav ovanifrån såväl från organisationen 

som i styrdokumenten:   

L1 Sedan kan man ju försöka individanpassa mer. Det kanske är en sak jag missat att säga 

innan, men det är ju något man tvingas till och uppmuntras till. Det tänkte jag inte alls på 

tidigare. 

L2 Sen har vi ju individualiseringen, den fanns ju inte när jag började. Att man låter en elev 

göra muntliga prov… Då var ju lektionerna… så passade det inte så… 

L3: Nej det var ju det som presterades punkt …som elev hade du en roll i skolan och där 

skulle du prestera. Visst det fanns ju folk som hade problem men det togs det ju inte hänsyn 

till, utan det var någon annan som fick jobba med det. 

Samtidigt som ökad individualisering uppfattas som ett krav beskrivs den också svara upp 

mot- eller kanske snarare vara ett resultat av hur eleven har förändrats över tid: 

L4: … att jag står i klassrummet och säger något så förstår alla det. Förr gick det dock 

bättre att göra så, men idag tappar man mer elever som… det har blivit mycket mer 

individuellt idag. 

L5 …i stället för att stå där och föreläsa i den där Björklundsstilen. Den ska bara väck. Den 

ger ingenting. Den kan du ta sedan när du ska ge strukturer och tydlighet, men då 

efterfrågar dom det. 

L6: Jag tror inte det här yrket idag skulle fungera så som du arbetade i början jämfört med 

hur eleverna är rent generellt idag, vad de kräver, vad de vill ha, hur våra läroplaner ser ut 

och hur våra skolor fungerar …så tror jag inte…den gamla tiden hade inte funkat. Om det 

finns en del politiker som pratar om att vi ska ha en katederundervisning, den har eleverna 

ingenting emot ibland, men inte dag efter dag åtta timmar om dagen… det fixar de inte idag. 

Det gjorde dom antagligen inte förr heller men dom var så jädra artiga så dom satt där tyst 

men dom tänkte på en massa andra saker. 
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Lärarna ser också utmaningar för eleven med ett mer utvecklat individuellt 

förhållningssätt. Individualiseringen har även bidragit till utvecklingen av ett förändrat 

arbetssätt. Ett flertal undervisningsmetoder har idag sin utgångspunkt i att eleven gör fler 

egna enskilda arbeten och individuella uppgifter. Det finns, som en av lärarna uttrycker 

det, en grupp elever som har svårt att komma till sin rätt genom dessa individuella 

arbetsformer. Med andra ord ställs ytterligare krav på lärarnas förmåga att hantera elever 

som inte bemästrar ett ökat individualiserat arbetssätt: 

L5 Det man kan se är individualiseringen… En grupp av elever hamnar utanför nu på ett 

annat sätt än vad de gjorde innan …som inte klarar av skolans individualisering …om man 

läser kursplaner och styrdokument kan man inte se annat än att de går mot ökad 

individualisering …det bygger mer på individuella arbeten. 

I takt med att samhället har utvecklats beskriver lärarna även att yrkesrollen förändrats 

utifrån ett förändrat elevbeteendet som vuxit fram. Idag upplevs relationen mellan lärare 

och elev mer jämställd. Lärarna uppfattas inte i lika hög grad som en auktoritet utan har 

en mer jämbördig relation gentemot eleven jämfört med tidigare. Detta tar sig uttryck 

t.ex. genom att eleverna oftare öppnar upp i förtroliga samtal med läraren, ifrågasätter 

undervisningen i större utsträckning och är mer relationsberoende:  

L6 …men idag är eleverna mycket mer öppna. Samhället har förändrat den biten. Dom är 

öppna på ett annat sätt. Ibland blir det jobbigt att få allt detta förtroende 

L1 Förr kunde de tycka att det var tråkigt men det var inte så mycket ifrågasättande. Nu får 

jag brottas mer med att det här är roligt …och försöka hitta alla möjliga vägar. […] ”Varför 

har du misslyckats med måluppfyllelsen i din elevgrupp?” …och eleverna ansvar är helt 

borta. Om jag får vara lite kritisk. 

L2 Allt har blivit mer öppet i samhället och sedan har vi krav på oss att se varje elev […] Jag 

tycker man är tvungen att ha en bättre relation med våra yrkeselever i alla fall, för att de var 

lite lugnare förr om man säger så. 

Samtidigt beskrivs den förändrade relationen mellan lärare och elever, som utvecklats 

över tid, kunna skapa bättre förutsättningar för elevernas lärande. En lärare uttrycker det 

på följande sätt:  

L6…om vi säger samhället har ju förändrats från hög till låg till att vara mer jämlikt och 

jämställt […] även jag har anammat detta för jag ser att jag får bättre resultat. Det gynnar 

mig i mitt jobb. 

Distansen minskar och det upplevs utifrån lärarens perspektiv gynna interaktionen med 

eleven. Den upplevda samhällsförändringen uppfattas av lärarna alltså både som en 
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utmaning i yrkesrollen, men kan även skapa förutsättningar för ökad interaktion med 

eleverna. 

 

5.6 Resultatsammanfattning 

Vid analysen av intervjuerna framträder ett antal områden där intervjupersonerna berättar 

hur deras erfarenhetsbaserade kompetens har utvecklats över tid. Lärarna beskriver hur 

de har förändrat såväl förhållningssätt gentemot eleven som tillvägagångssätt att bedriva 

undervisning.  

I början av yrkeskarriären skapade en rigid lektionsplanering trygghet i yrkesrollen. 

Efterhand har fokus förskjutits mer från att lära ut till att i större utsträckning reflektera 

över vem det är som lär in. Lärarna beskriver vidare hur de har gått från att se eleverna 

som en homogen grupp till att betona betydelsen av det individuella relationsskapandet. 

Det relationella samspelet konstitueras främst genom korta informella samtal mellan 

eleven och läraren där relationsskapandet beskrivs kunna användas på ett flertal olika sätt 

för att öka måluppfyllelsen. Några av lärarna berättar hur de genom åren utvecklat en 

ökad omsorgsfullhet och iklädandet av en föräldraroll.  Vid analysen av resultatet 

framkommer att intervjupersonerna, jämfört med tidigare, blivit snabbare på att både 

identifiera och agera vid misstanke om att en elev av olika anledningar inte hänger med i 

undervisningen. Språket anges som en betydelsefull markör i sammanhanget. Genom att 

använda sig av små skriftliga uppgifter i början av en kurs uppmärksammar lärarna elever 

med skrivsvårigheter. Samtidigt understryker flera av intervjupersonerna vikten av att 

vara observant på tysta elever då det tolkas som en signal att vederbörande inte tar till sig 

undervisningen. Jämfört med i början av yrkeskarriären kopplas lågpresterande elevers 

resultat inte i lika stor utsträckning till ett personligt eller yrkesmässigt misslyckande, 

vilket medför att lärarna bemöter eleven på ett annorlunda sätt. Detta beror på att lärarna 

mer ser till individens relativa utveckling i förhållande till hens tidigare förmågor snarare 

än utebliven progression i betygsskalan. 

När intervjupersonerna definierar vad som utmärker yrkesskickligheten hos en lärare 

betonas ämneskunskaper och förmågan att förmedla dessa. Avgörande för huruvida det 

sker på ett framgångsrikt sätt relateras i hög grad till egenskaper såsom förmågan att 

förmedla trygghet, entusiasmera, social fingertoppskänsla och talangfullhet. 
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Yrkesskickligheten manifesteras med andra ord utifrån egenskaper som i hög grad är 

kopplade till personliga egenskaper.  

Samtliga lärare i studien beskriver hur yrkesrollen har förändrats genom åren. En ökad 

individualisering och ett förändrat elevbeteende återkommer i samtalen. Utvecklingen 

beskrivs som en utmaning vad gäller arbetssätt men kan samtidigt användas för att skapa 

bättre förutsättningar för lärande genom att interaktionen ökar mellan lärare och elev. 
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6. Diskussion 

Kapitlet inleds med resultatdiskussion som följs av en metoddiskussion. Efter detta ges 

förslag på vidare forskning och sist avslutas studien med ett slutord. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Att den enskilda läraren har en avgörande betydelse för elevens utveckling är väl känt, 

vilket bekräftas av en rad forskare (Aspelin & Persson, 2011). Yrkesskickligheten härleds 

ofta till den personliga erfarenhetsbaserade kompetensen, det som benämns tyst kunskap 

(Håkansson, 2017). Därför har det varit särskilt intressant att i studien rikta fokus mot just 

lärarnas beskrivning av deras upplevda progression avseende den tysta kunskapen. Som 

framgår av bakgrunden finns en inbyggd problematik i att begreppsliggöra denna 

kompetens då tyst kunskap per definition är svår att sätta ord på. Som Polanyi (1966) 

uttrycker det; vi kan mer än vi kan berätta. Trots att viss begreppsförvirring råder, vilken 

till stor del har sin förklaring i att forskningsområdet ännu inte funnit sin fulländade 

språkdräkt, måste strävan att utforska det outtalade fortgå då det har stor betydelse för 

såväl lärares yrkesutövning som elevens måluppfyllelse.  

6.1.1 Att synliggöra och vidareförmedla det outtalade 

Är det över huvud taget möjligt att synliggöra tyst kunskap?  Går det att finna en 

språkdräkt som passar för ändamålet? Frågorna känns berättigade mot bakgrund av den 

diskrepans som råder inom litteraturen kring ämnet. Att beskriva vad som utmärker en 

skicklig lärare och samtidigt försöka definiera egenskaperna utifrån ett enhetligt 

professionalitetsbegrepp är inte enkelt (Bohlin, 2009; Vernersson 1999; Colnerud & 

Granström; 2015). I studien, när intervjupersonerna själva ska beskriva vad de anser vara 

utmärkande för en yrkesskicklig lärare, betonas personliga egenskaper såsom förmågan 

att entusiasmera, självsäkerhet, social fingertoppskänsla och god relationell förmåga.  

Resultatet i studien överensstämmer med Colnerud och Granströms (2015) undersökning 

där personliga egenskaper och personligt buren kompetens lyftes fram av lärarna själva 

som mycket betydelsefulla delar av yrkesskickligheten. Detta styrker utgångspunkten att 

personliga egenskaper och erfarenhetsbaserad kompetens bör betraktas som en väsentlig 

del i definitionen av vad som utmärker professionalitet och yrkesskicklighet inom 
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läraryrket. Lärarna måste också själva bli bättre på att kommunicera vari 

yrkesskickligheten består. I dagsläget upplevs det som professionaliteten i hög grad 

definieras av utomstående genom att trubbiga modeller avsedda för andra yrkeskategorier 

tillämpas (jmf Colnerud & Granström, 2015; Vernersson, 1999; Maltén, 1995). 

Det finns samtidigt en fara med att genomföra en studie som denna då det är lätt att 

hänföras av viljan att klä det outtalade med ord och begrepp, vilket riskerar förminska 

innebörden av essensen i yrkesskickligheten. Om den tysta kunskapen uttrycks med ord 

är den per definition inte längre tyst, vilket ytterligare medför att definitionen av 

begreppet blir mer komplex. Samtidigt är det nödvändigt att ge utrymme åt de 

erfarenhetsbaserad kompetenser som lärarna själva i studien uttrycker gör skillnad för den 

enskilde eleven, dvs. delar i den tysta kunskapen som av andra utomstående ofta 

definieras som icke-professionella inslag (jmf Lendahls & Runessons, 1996; Vernersson, 

1999; Maltén, 1995).  

Lärarnas självupplevda progression av den tysta kunskapen synliggörs i studien utifrån 

en samtalsliknande intervjuform. Det är intressant att notera hur samtalen, liksom det 

Åberg (2009) liknar vid ett reflekterande professionsutvecklande samtal, har förmått 

lärarna sätta ord på sin egen professionsutveckling. Under intervjuerna blev det uppenbart 

att lärarna explicit synliggör sitt kunnande även för sig själva genom att förmå klä det 

med ord och begrepp. Lärarna blev stärkta i sin yrkesskicklighet av att reflektera över den 

egna praktiken. Några av respondenterna uttryckte detta i samband med intervjun som att 

de kändes skönt att beskriva vad man kan. Intervjun utgjorde med andra ord en metod 

med syftet att synliggöra och medvetandegöra den tysta kunskapen för den enskilda 

yrkespersonen.  

Är det kunskaper eller förmågor som lärarna beskriver i samtalen? Egentligen handlar det 

inte om att definiera några specifika kunskaper, vilket begreppet tyst kunskap antyder, 

utan det handlar snarare om att uttrycka och förmedla förmågor. Dessa förmågor såsom 

att i stunden kunna läsa av en elevs behov eller att bygga relationer och sprida entusiasm 

är svåra att härleda till specifika kunskaper. Den är uppenbart att den intuitivt, 

situationsbundna klokskap som lärarna ger uttryck för under intervjuerna, vilken även 

refereras till i litteraturen (Polany, 1958/1998; Nilsson 2009) blir svår att gestalta utifrån 

enskilda begrepp. Dessa förmågor har också svårt att inbegripas i den systematik som 

Vernersson (1999) beskriver saknas för att per definition ge läraryrket professionell 
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status.5 Intervjuerna visar att det är i samtalet och reflektionen över den egna 

yrkespraktiken som de tysta förmågorna gestaltas. Detta talar för att det reflekterande 

samtalet, med utgångspunkt i yrkespraktiken, borde ges större utrymme i 

lärarprofessionen. Genom samtalen blir det tysta kunnandet explicit och kan samtidigt 

vidareförmedlas till kollegor. Samtalen genererar både erfarenheter och bidrar även till 

att skapa nya infallsvinklar kring hur yrkesskickligheten kan ta sig uttryck i 

undervisningen. Den form av mästarlära som Nielsen och Kvale (2000) beskriver utifrån 

hantverkstraditionen, där mästaren förmedlar den tysta kunskapen till adepten, borde 

utvecklas mer inom skolväsendet. Ett välutvecklat och integrerat mentorskap där en mer 

erfaren kollega handleder en nyanställd skulle utgöra en bra metod för detta. I 

sammanhanget handlar det kanske inte främst om att finna en adekvat språkdräkt utan 

snarare utarbeta ett arbetssätt där den tysta kunskapen kan vidareförmedlas. 

6.1.2 Att utveckla pedagogisk taktfullhet 

I likhet med Aristoteles definition (Johannessen, 1999) av en situationsbunden klokhet, 

uttrycks denna återkommande i lärarnas beskrivningar. Att agera situationsbundet 

förutsätter förmågan att kunna läsa av vad som händer i det omgivande rummet. Lärarna 

uttrycker i studien hur de successivt har förskjutit fokus från att vara upptagna av sin egen 

undervisningspraktik till att i större utsträckning reflektera över hur eleven tar emot 

kunskaperna, dvs. från att lära ut till att lära in. När denna förskjutning av perceptionen 

sker skapas möjligheter för lärarna att interagera med eleven på ett mer dynamiskt och 

komplext sätt. I det van Manen (1991) beskriver som pedagogisk taktfullhet, det intuitivt 

situationsbundna, ges nu dessa kvalitéer större utrymme. Lärarna beskriver i intervjuerna 

hur de nu i större utsträckning, jämfört med tidigare, försöka läsa av eleven på ett annat 

sätt och det upplevs mer intressant vem som lär sig än hur de själva lär ut. Den 

pedagogiska taktfullheten som har utvecklats genom åren tar sig bl.a. uttryck i att lärarna 

har en betydligt bättre förmåga att exemplifiera undervisningen utifrån elevens perspektiv 

och knyta an till hens intressen. Detta förutsätter en väl utvecklad skicklighet (eller 

taktfullhet) vilken tar sin utgångspunkt i att förstå elevens föreställningsvärld.  

Är den taktfullhet van Manen (1991) redogör för något alla lärare utvecklar över tid? 

Frågan kan uppfattas som känslig då ett nekande svar borde medföra att ett antal lärare 

                                                      
5 Vernersson (1999) syftar på avsaknaden av såväl systematisk teorigrund som gemensamt funktionellt 

språk. 
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skulle vara mindre skickliga i sitt yrkesutövande trots lång yrkeserfarenhet. Plötsligt 

handlar det inte längre om erfarenhet. Om så är fallet, vilken fortbildning skulle då 

fungera bäst för att öka kompetensen? Finns det någon fortbildning i taktfullhet eller 

pedagogisk timing? Frågorna hopar sig och antyder att delar av den tysta kunskapen inte 

med nödvändighet utvecklas lika mycket hos alla. I förlängningen blir innebörden av 

detta resonemang att yrkeserfarenhet per automatik inte leder till professionsutveckling. 

Förhåller det sig på det viset att vissa personliga egenskaper måste finnas hos individen 

redan från början? Som en lärare (L6) uttryckte det i studien: ”Jag tror att personen spelar 

ganska stor roll …en osäker människa tycker inte jag ska bli lärare...” En del lärosäten 

har under senare tid börjat tillämpa intervjuer som urvalsmetod vid antagning av studenter 

till lärarutbildningarna. Kanske kan vi se denna form av lämplighetsprövning som ett 

tecken på att utbildning och yrkeserfarenhet inte alltid är tillräckligt för att skapa skickliga 

lärare. Om så är fallet talar det för att delar av yrkesskickligheten är att betrakta som mer 

eller mindre kopplad till djupt rotade personliga egenskaper.  

6.1.3. Betydelsen av det relationella  

Förmågan att skapa individuella relationer till eleverna återkommer lärarna ofta till under 

intervjuerna. Det anses vara av stor vikt för måluppfyllelsen. Flera av lärarna uttrycker 

att de lägger mer tid på relationsskapandet idag jämfört med när de var mer oerfarna, 

vilket visar på dess betydelse. Van Manen (1991) som till stor del ser yrkesskickligheten 

utifrån ett relationellt perspektiv liknar relationen mellan lärare och elev vid en föräldralik 

relation, in loco parentis. I studien uttrycker tre av lärarna på ett tydligt sätt att de har 

iklätt sig en form av föräldraroll gentemot eleven, där även ett omsorgsfullt 

förhållningssätt utvecklats. Det finns en uppenbar god vilja från lärarnas sida att eleven 

ska lyckas såväl i skolan som med livet i sin helhet. I sammanhanget är det återigen 

intressant att jämföra lärarnas utsagor med Aristoteles definition av klokhet då han 

menade att den även inbegrep en moralisk aspekt utifrån viljan att göra en god gärning. 

Innebär detta att den tysta kunskapen även innefattar en moralisk dimension? Av 

resultatet att döma visar lärarna vid flera tillfällen under intervjuerna en tydlig ambition 

till detta, vilken är något som vuxit över tid. Det finns en form av gott uppsåt som sträcker 

sig utöver kursplaner och kunskapskrav.  

Liksom lärarna i studien uttrycker att de skapat olika strategier för att upprätthålla 

individuella relationer tycks även förmågan att upptäcka svagpresterande elever 
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utvecklats genom åren. Samtidigt har lärarna blivit bättre på att läsa av eleverna vilket 

torde medföra att de uppmärksammar fler elever med svårigheter idag jämfört med när 

de var mer oerfarna i yrket. Utifrån relationsskapandet utvecklar lärarna förmågan att 

simultant bedöma elevens utveckling. Detta sker genom korta individuella samtal och 

små inlämningsuppgifter som ger läraren snabb feedback om huruvida eleven är i behov 

av extra stöd eller anpassning. Vad gäller att uppmärksamma tysta elever är lärarna 

särskilt tydliga. En tyst elev fångar deras uppmärksamhet på ett annat sätt idag jämfört 

med när de var mer oerfarna i yrket. Då sågs ofta tysta elever som skötsamma. Idag tolkar 

de tystnaden mer som ett uttryck för att eleven inte förstår undervisningen. I studien 

beskriver lärarna också hur det över tid har skett en förskjutning från att tolka elevens 

låga prestation som ett eget misslyckande i yrkesrollen till att mer se individens 

utveckling i relation till elevens förkunskaper. Däremot upplevs det som att lärarna blir 

mer personligt engagerade i elever som har svårt att nå målen, vilket bekräftar antagandet 

utvecklandet av den föräldralika relationen in loco parentis (a.a.)  

Som framgår av resultatet utvecklar lärarna ett mer individuellt relationellt 

förhållningssätt gentemot eleven över tid i yrket. Samtidigt kan det även tolkas som ett 

svar på en generell samhällsförändring vilken förutsätter att lärarna utvecklar speciella 

förmågor i den personligt burna kompetensen. Elever upplevs av lärarna ställa andra krav 

och bli bemötta på andra sätt idag jämfört med förr. Detta indikerar i så fall att delar av 

den tysta kunskapen är tids- och rumsrelaterade. 

Vad som inte framträder lika tydligt i intervjuerna är lärarnas syn på den egna progression 

avseende ledarskapet. Det pedagogiska ledarskapet kopplas ofta till lärarens personliga 

stil (Persson & Nordänger, 2006), men till skillnad mot ovan nämnda personligt burna 

förmågor har lärarna svårt att uppfatta progressionen i det egna ledarskapet. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att ledaregenskaper inte förändras eller utvecklas särskilt 

mycket över tid utan mer är att betrakta som en egenskap läraren antingen besitter eller 

saknar. En annan tolkning av resultatet är att det är svårt att själv se förändringar i det 

egna ledarskapet eftersom det främst är en förmåga som uppfattas och definieras av 

omgivningen. 

6.1.4 Undervisningsämnets betydelse   

Lärarna som ingått i studien har samtliga en lång och gedigen erfarenhet av att bedriva 

undervisning i samhällskunskap. Att ämnesstoffet tar sin utgångspunkt i just 
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samhällskunskapsämnet verkar dock inte ha särskilt stor betydelse när lärarna beskriver 

progressionen avseende den erfarenhetsbaserade kompetensen. Innan intervjuerna 

genomfördes var min egen föreställning att lärarna skulle ägna mer tid till att prata om 

undervisningsämnet, än vad de gjorde. Ämneskunskaperna användes mer som 

utgångspunkt för att under intervjuerna exemplifiera ett förändrat förhållningssätt 

gentemot eleven. Samtidigt märks det att lärarna har utvecklat sina ämneskunskaper över 

tid och anlägger ett mer holistiskt förhållningssätt där detaljkunskaper och egna 

tillkortakommanden i ämnet inte tar lika mycket fokus.  

Stoffkunskaperna i ämnet tenderar att få en underordnad roll efter ett antal år i yrket. 

Undervisningen planeras mer utifrån att eleverna ska se samband och förstå innebörden 

av olika företeelser. Min uppfattning är dock att lärarna utvecklat gedigna 

ämneskunskaper under årens lopp, men att de själva inte reflekterar över detta då de tar 

dem för givna. Lärarnas fokus förskjuts succesivt i riktning mot att i större utsträckning 

reflektera över vem som lära in och hur det sker på bästa sätt. Lärarnas beskriver hur deras 

undervisning över tid har utvecklats och blivit mer situationsanpassad, jämfört med 

tidigare då de skapade en självupplevd trygghet utifrån en rigid lektionsplanering. Lärarna 

har utvecklat en form av klokhet som bygger på tidigare kunskaper och erfarenheter vilka 

hjälper dem att bättre förstå vad som bör göras vid en viss situation, dvs. utvecklat 

förmågan att situationsanpassa undervisningen. 

 

6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Urval och överförbarhet 

Samtliga sex lärare som ingår i studien har stor erfarenhet av att undervisa i 

samhällskunskap på gymnasiets yrkesförberedande program. Hade resultatet blivit 

annorlunda om urvalet bestod av lärare med andra ämneskombinationer och som 

företrädelsevis hade erfarenhet av att bedriva undervisning på högskoleförberedande 

program? Det går inte att svara på frågan utan att genomföra en jämförande studie. Utifrån 

resultatet av denna studie tycks, som nämns i diskussionen ovan, inte ämneskunskaperna 

i sig vara av avgörande betydelse då lärarna beskriver sin erfarenhetsbaserade progression 

över tid. Å andra sidan är det inte osannolikt att ämneskunskapernas utrymme i 

intervjuerna blivit annorlunda om lärarna uteslutande bedrivit undervisning på 
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högskoleförberedande program. Detta är något som bör beaktas då resultaten i studien 

främst tar sin utgångspunkt från en kontext där undervisning av elever på yrkesprogram 

står i fokus.   

Min utgångspunkt för urvalet bestod i att ämneslärare som bedriver undervisning vid 

yrkesförberedande program i större utsträckning, jämfört med elever vid 

högskoleförberedande utbildningar, behöver ägna mer av sin undervisningstid till att 

fånga elevernas intresse. Det finns dock en risk att en studie som denna underbygger en 

form av polarisering genom att ställa olika elevgrupper mot varandra. Verkligheten låter 

sig inte lika enkelt inordnas utifrån en liknande indelning. Elever med lägre 

studiemotivation (liksom de med högre motivation) återfinns på samtliga nationella 

program, oavsett studieinriktning. Variationen kan därmed vara större inom- än mellan 

olika program. Det är väsentligt att ha detta i åtanke när resultatet tolkas.  

Mot bakgrund och med hänsyn till ovanstående vet vi trots allt att fler elever generellt på 

yrkesförberedande utbildningar, i jämförelse, uppvisar en lägre motivation för teoretiska 

ämnen (Högberg, 2009). Vilken inverkan har det på resultatet att lärarna i studien 

företrädelsevis undervisar elever på yrkesförberedande program? Den omsorg, 

pedagogical love, som van Manen (1991) menar är ett utryck för erfarna lärares 

yrkesutövning - där elevens hela livssituation inbegrips. Kommer denna form av omsorg 

särskilt till uttryck hos ämneslärare i samhällskunskap som undervisar elever på 

yrkesförberedande program? Är mindre skolmotiverade elever mer beroende av att 

läraren har utvecklat en personligt buren kompetens likt den som beskrivits i studien? Om 

så skulle vara fallet indikerar det att resultaten i studien inte kan överföras till att innefatta 

övriga lärarkategorier. Det finns inga enkla eller givna svar på frågorna, men resultaten  

antyder att elever med lägre motivation för teoretiska ämnen i stor utsträckning efterfrågar 

ett mer relationsbaserat förhållningssätt likt det som innefattas i begreppen pedagogical 

love och in loco parentis. Förmågor såsom att bygga relationer, entusiasmera, utstråla 

trygghet och tillämpa ”en social fingertoppskänsla” tycks vara särskilt betydelsefullt för 

dessa elever.  

Lärarna beskriver återkommande vikten av att entusiasmera eleverna inför ämnet och 

samtidigt visa att man gillar att undervisa dem. Detta kan tolkas som att lärarna i studien 

trivs med att arbeta vid just yrkesförberedande program. Förhåller det sig på det viset att 

lärare som vill arbeta utifrån ett mer relationsskapande arbetssätt, där stort utrymme ges 
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för det som inbegrips i den tysta kunskapen, i större utsträckning söker sig till denna 

elevgrupp? Det går inte utifrån studien att besvara frågan, men upplever ändå 

korrelationen som intressant avseende urval och överförbarhet.  

6.2.2 Intervjuerna och analysen av resultatet 

Min egen yrkesbakgrund, utifrån att vara ämneslärare med relativt lång erfarenhet av att 

undervisa yrkeselever i samhällskunskap, kan både ses som en styrka och svaghet såväl 

under intervjuerna som vid analysen av resultatet. Den kulturkompetens (Boalt Boethius, 

2010) som utgörs av mina erfarenheter från läraruppdraget skapar förutsättningar att ställa 

relevanta följdfrågor och se det som framkommer under intervjuerna i en vidare kontext. 

Lärarna som intervjuas kan också uppleva en form av kollegial trygghet vilken skapar 

förutsättningar för ett mer öppet och prestigelöst samtalsklimat. Samtidig finns en risk att 

min egen förförståelse av läraruppdraget medför att både sättet att ställa frågor liksom 

analysen av resultatet präglas av ett inifrånperspektiv. Ett perspektiv som innebär att mina 

egna upplevelser tangerar lärarnas berättelser i så stor utsträckning att de riskerar påverka 

analysen. Utav de två kognitiva cirklar6 som Holme & Solvang (1997) beskriver är den 

normativa cirkeln särskilt relevant i sammanhanget för att illustrera hur mina egna socialt 

grundade fördomar riskerat påverka såväl intervjuerna som bearbetning av data. Mina 

erfarenheter utifrån att ha bedrivit undervisning i samhällskunskap på yrkesförberedande 

program har, som nämnts ovan, både gett mig gedigna insikter men samtidigt är jag själv 

en del i systemet.   

 

 

 

 

 

 

                                                      
6 Författarna gör en uppdelning mellan den kognitiva- och normativa cirkeln. Först nämnda utgår från den 

hermeneutiska cirkeln där de enskilda delarna förstås och tolkas utifrån helheten i en pågående process. 

Se kapitel 4. 
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6.3 Vidare forskning 

Det finns ett flertal intressanta infallsvinklar utifrån vilka den tysta kunskapen både kan 

och bör beforskas ytterligare. En vidareutveckling av denna studie kan bestå i att applicera 

ett jämförande perspektiv där olika lärarkategorier ger sin syn på progressionen av den 

tysta kunskapen. Skiljer sig den tysta kunskapen åt mellan yrkeslärare och ämneslärare? 

Utvecklar lärare olika kompetenser beroende på vilken elevgrupp de arbetar med?   

En annan utgångspunkt vid studiet av den tysta kunskapen är att utgå från elevens 

perspektiv. Vilka förmågor och yrkesskickligheter efterfrågar eleverna hos en lärare? 

Även i detta sammanhang vore det intressant att tillämpa ett jämförande perspektiv med 

utgångspunkt från uppkomna frågor i resultatdiskussionen. Efterfrågar yrkeselever och 

elever på studieförberedande program liknande förmågor avseende den tysta lunskapen? 

 

6.4 Slutord 

Att sitta ned och lyssna till en erfaren kollega som inlevelsefullt berättar om hur den egna 

yrkespraktiken har utvecklats över åren borde vara alla förunnat. Det goda kollegiala 

samtalet tenderar tyvärr få allt mindre utrymme i dagens skola. Att klä erfarenhet med 

ord är problematiskt, men vi bör försöka i den mån det är möjligt eftersom lärarens 

erfarenhetsbaserade kompetens gör stor skillnad för den enskilda eleven. Genom att 

explicitgöra den tysta kunskapen blir den möjlig att kritiskt granska och kan samtidigt 

vidareförmedlas och kommuniceras till andra. Den blir med andra ord en del av 

professionen. Min förhoppning är att denna studie har bidragit till att synliggöra delar av 

den tysta kunskapen.  

Om vi föreställer oss att jag fick möjlighet att ta del av denna studie för 18 år sedan, dvs. 

innan min första lektion den där sensommardagen i augusti - hade då eleverna upplevt 

mig som en bättre lärare? Frågan är hypotetisk, men tror vi att denna och liknande studier 

i någon mån kan bidra till att öka lärarskickligheten är det ett starkt argument nog för att 

fortsätta utforska det tysta.  
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                   Bilaga 1 

Intervjuguide 

Informera om följande innan intervjun genomförs: 

 Syftet med studien – beskriva din egen utveckling som lärare och hur 

erfarenheterna har påverkat lärarpraktiken och synen på yrkesrollen med 

utgångspunkt i samhällskunskapsundervisningen för yrkeselever 

 Konfidentialitet - intervjupersonen ges största möjliga konfidentialitet och 

personliga uppgifter förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av 

dem 

”Konfidentialitet innebär skydd mot att obehöriga tar del av uppgifterna, men forskargruppen 

kan via kodnycklar hänföra uppgifter eller prover till enskilda individer. Vem som är behörig 

eller obehörig har dock enskilda forskare inte rätt att slutligt avgöra. Tvister om detta skall 

avgöras i domstol.” (Hemrén, 2007, s. 3) 

 Samtalet kommer att spelas in och transkriberas för vidare analys  

 I undersökningens resultatdel kommer citat användas från det transkriberade 

samtalet. Alla citat är avidentifierade och kommer inte kunna härledas tillbaka 

till den enskilda intervjupersonen. 

Nedanstående områden utgör ramverk för intervjun: 

1. Berätta för mig om hur du ser på din yrkesroll och lärarpraktik idag jämfört med 

när du var nyexaminerad lärare. Utgå från din undervisning av elever på 

yrkesprogram i kursen samhällskunskap. 

 Undervisningsmetoder? 

- Hur har de förändrats?  

- Är det något speciellt som har gjort att du har ändrat 

förhållningssätt/uppfattning? Försök beskriva vad… 

- Något du särskilt har förändrat - varför?  

- Något du inte förändrat speciellt mycket – varför? 

 Stoffurval/ämnesteoretiska kunskaper? 

(följdfrågor – se ovan) 

 Elevrelation/kunskap om elever 

(följdfrågor – se ovan) 

 Synen på lärarrollen 
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(följdfrågor – se ovan) 

2. I vilket avseende har du förändrat dig mest i din yrkespraktik? 

3. Vad utmärker en yrkesskicklig och professionell lärare? 

4. Om du fick ge råd till en kollega som är i början på sin karriär – i så fall vad? 
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