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Marie Wolke 
Aretemeriterad 
förstelärare på 
gymnasiet Jenny 
Nyströmsskolan 
i Kalmar.
Ämne: Svenska 
som andraspråk.

AG SKULLE BLI lärare vilken dag 
som helst, säger Marie Wolke. 
Hon arbetar som förstelärare och 
svenskalärare på gymnasiet Jenny 
Nyströmsskolan i Kalmar, både i 

ämnet svenska som andraspråk och med 
språkintroduktion för elever som inte har 
svenska som modersmål.

– De går här med förhoppning om att klara 
ett betyg i svenska, för att sedan kunna börja 
ett nationellt program, berättar Marie Wolke.

– Man får så mycket tillbaka. Jag tänker 
speciellt på en del flickor som inte tidigare 
haft möjligheten att få gå i skolan. De är 
väldigt tacksamma. 

Hon berättar om systrarna från Turk meni-
stan som mot alla odds tog sig igenom det na-
turvetenskapliga programmet och blev läkare.

– Den känslan, den är häftig, säger Marie 
Wolke. 

Hon ville alltid bli lärare, och färdigexa-
minerades när hon var 22 år. Det har hänt 
mycket i skolan sedan dess. 

– I dag tar vi lärare ett större ansvar. Jag 
har sett många olika läroplaner och är inne 

på mitt tredje betygssystem. Det känns som 
att skolan aldrig riktigt fått stanna upp och 
vila i något, vilket gjort att saker inte hinner 
sätta sig innan det åter är dags för en för-
ändring. 

Hon konstaterar att läraryrkets löner har 
halkat efter andra grupper med lång akade-

misk utbildning. Marie tror att förstelärar-
tjänsten är ett sätt att höja statusen på yrket.

– Jag har inte hört några negativa kom-
mentarer från kollegorna. Tvärtom har jag 
fått peppa andra att söka. 

FÖR ETT ÅR SEDAN fick Marie och hennes
kollegor ett erbjudande från arbetsgivaren 
Kalmarsunds gymnasieförbund, om att gå 
meriteringsprogrammet Arete. De var 15 
som blev antagna, och 11 som meriterades. 
Efter meriteringen sökte och erbjöds Marie 
en förstelärartjänst.

 –Jag har alltid tyckt om att utveckla mig 
och är intresserad av att följa med i forsk-
ning om skolan. Det är farligt att slå sig till 
ro och känna sig färdig, för det händer så 
mycket nytt hela tiden. 

– Hela processen att meriteras var nyttig. 
Den tog tid, ungefär hundra timmar, och det 
gav mig en större insikt om vad jag gör som 
lärare. Med den anlysen i ryggen får man en 
möjlighet att förbättra och utveckla sin roll.

Marie påbörjade meriteringen i november 
förra året, och blev färdig i mars. 

– En del lärare arbetar som en isolerad ö, 
men jag har alltid tyckt att det är en vinst att 
tillsammans reflektera över vad man kan 
göra bättre, som vi gör på min skola. Det är 
inte en hemlighet vad vi gör i klassrummet.

Skolan är ingen isolerad ö
Elever som går på språkintroduk-
tion med en dröm om att komma 
in på ett nationellt program. Det 

är Marie Wolkes vardag.

KAlmarsunds gymnasieförbund
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”I ett allt igenom rationellt samhälle skulle de 
bästa bland oss bli lärare och resten av oss 
skulle få hitta på att göra någonting annat.”
Lee Iacocca 

En byggnad med 
fyra väggar och 
framtiden inuti.
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På TED talks höll Bill Gates ett föredrag om 
hur viktigt det är att lärare, de som har världens 
viktigaste jobb, får feedback.

”Vi behöver alla någon som ger oss feed-
back. Det är så vi förbättrar oss. Olyckligtvis 
finns det en grupp människor som i stort sett 
saknar systematisk feedback som hjälper dem 

att göra sitt jobb bättre. Dessa människor har 
ett av världens viktigaste jobb. Jag pratar om 
lärare. När Melinda och jag förstod hur lite an-
vändbar feedback de flesta lärare får, blev vi 
helt tagna på sängen. Fram till nyligen fick mer 
än 98 procent av lärarna bara ett enda ord av 
feedback: tillfredsställande. (...) I dag förbättrar 

skoldistrikt sättet de utvärderar lärare, men vi 
ger dem fortfarande i stort sett ingen feedback 
som faktiskt hjälper dem att förbättra sig i sitt 
yrke. Våra lärare förtjänar bättre än så. Dagens 
system är inte rättvist mot dem. Det är inte rätt-
vist mot studenter, och det riskerar Amerikas 
globala ledarskap ...”

Bill Gates: Dessa människor har världens viktigaste jobb

Bevis ger
”Jag undervisar aldrig mina elever, 
jag försöker bara se till att skapa 
bra förutsättningar för inlärning.” 

ALBERT EINSTEIN: Riksdagen beslutar om ny obligatorisk 
nioårig grundskola som ersätter parallellsys-
temet med folkskola och läroverk. Det nya 
skolsystemet var fullt genomfört 1971.1962trygghet

N CENTRAL DEL i Arete Meri-
terings program är den omfattande 
kartläggningen av sig själv som 
man gör; att samla evidens kring 
olika egenskaper och kompeten-

ser man ska ha för att anses som en meriterad 
lärare. Att gå igenom det man gör bra, och det 
som är utvecklingsområden, berättar Stefan 
Lindström. 

Han undervisar för närvarande i matematik 
i åk 7–9 vid Eklidens skola i Nacka. Trots att 
han hade jobbat i 18 år som lärare innan pro-
grammet, fick han ett helt nytt sätt att se på 
sig själv i sin lärarroll, men också bekräftelse 
på det som han trodde sig vara bra på. 

– Det gjorde att när jag hamnar i snåriga 

situationer, kan jag vila i tryggheten att om 
jag gör på ett visst sätt kommer det att bli bra. 
Även i bemötandet av elever eller föräldrar 
har jag stor nytta av all den kartläggning som 
jag gjorde. Jag har blivit mycket bättre i 
min kommunikation.

STEFAN LINDSTRÖM KONSTATERAR också, 
att den tidigare tysta kunskapen har blivit mer 
gripbar och synlig. Där han förut arbetade in-
tuitivt i klassrummet, är han i dag uttalat sys-
tematiskt medveten i sina val. Han kan i vissa 
situationer vara ”en observatör i ett hörn av 
klassrummet” som iakttar sitt eget beteende, 
och illustrerar detta med ett konkret exempel.

– När eleverna jobbar med ett matematiskt 
problem, går jag omkring i klassrummet och 
försöker fånga upp dem som behöver stöd el-
ler utmaningar. Så småningom hamnar jag 
hos en elev, antingen någon som jag har valt 
eller någon som har kallat på mig. Jag har all-
tid spontant jobbat så att jag fokuserar hundra 
procent på den eleven jag hjälper för stunden. 
Allt runt omkring oss skärmar jag av. Detta 

har även min rektor lagt märke till under sina 
observationer på mina lektioner, och sett att 
det skapar en trygghet hos eleverna. De som 
väntar på sin tur blir inte så otåliga, eftersom 
de vet att de får hela min uppmärksamhet så 
länge de behöver den då det blir deras tur. 
Efter meriteringsprocessen ser jag mig själv 
utifrån i de situationerna, och kan bättre av-
göra när jag ska bryta fokuseringen.

TIDIGARE KUNDE Stefan Lindström fundera 
mycket på om det här sättet att arbeta var bra 
eller dåligt. Meriteringsprogrammet och kol-
legors observationer har bekräftat att det är ett 
bra och trygghetsskapande sätt. 

Även när det gäller kontakten med elevernas 
föräldrar, säger han känna sig tryggare efter-
som han vet vad hans roll är i relation till dem.

– Det kan ibland bli känsliga möten med 
föräldrar, och tidigare vid såna tillfällen kun-
de det hända att jag kände mig uppjagad, eller 
till och med arg. I dag är jag mer uppmärk-
sam på att jag befinner mig i en professionell 
position, och kan uppträda därefter.

Stefan 
Lindström. 
Arbete: 
Aretemeriterad 
förstelärare, 
lärare i matematik, 
åk 7–9, Eklidens 
skola i Nacka.
Tre viktiga 
egenskaper 
för en lärare: 
Intresserad av 
varje enskild elev. 
Ser elevernas till-
kortakommanden 
som sitt eget 
misslyckande. 
Intresserad av 
varje enskild elev. 

Stefan Lindström, högstadielärare vid Eklidens skola i Nacka, tycker att meriteringsprogrammet gjort honom bättre på kommunikation.

 I december har Stefan Lind   - 
s tröm arbetat som lärare i 20 år. 

Han blev Aretemeriterad lärare 
för ett och ett halvt år sedan. 

E

– Jag gick Arete Meriteringsprogram 2012–
2013. Att ta mig tiden att på ett systematiskt 
sätt tänka igenom min egen lärar gärning har 
satt fart på inspirationen och viljan att fortsät-
ta utvecklas. Att noga ha funderat över min 
undervisning i förhållande till Aretemeriter-
ingens aspekter, har gett mig en tydlighet 

som lärare, säger Veronica Wirström, förste-
lärare vid Nacka gymnasium. 

– Jag har fått syn på vad jag kan, vad 
jag behöver utveckla och vart jag vill nå 
med mina elever. Det är ju frågor som 
man alltid funderar över som lärare, men 
meriteringsarbetet har gett mig en stabil 

grund att formulera detta utifrån.
– Den här tryggheten och lusten att 

utvecklas är självklart viktig i klassrummet 
med eleverna ,men kanske framför allt i 
samarbetet med andra kollegor. Det är ju 
genom att tänka tillsammans med sina 
kollegor man utvecklas som lärare.

”Fart på inspiration och viljan att fortsätta utvecklas”
Veronica 
Wirström
Lärare i svenska, 
religion och 
filosofi, Arete-
meriterad förste-
lärare vid Nacka 
gymnasium.

”Jag är tryggare i min yrkesroll”
Stefan Lindström, matematiklärare:

”I dag ar jag mer 
uppmarksam pa 
att jag befinner 
mig i en profes-
sionell position.”
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Lärarporträtt i Nacka
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Marie Wolke, förstelärare på gymnasiet Jenny Nyströmsskolan i Kalmar, undervisar i svenska som andra språk.
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”Över hela skoltiden får läraren väldigt, väldigt 
stora effekter på utbildningsresultatet.”
Erik Lakomaa, ekonomie doktor, forskare 
vid Handelshögskolan i Stockholm
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”Jag har alltid 
tyckt att det ar 
en vinst att till-
sammans reflek-
tera over vad man 
kan gora battre.”


