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Sammanfattning 

Detta arbete har som titel ”Läraryrket nu & framåt” och glimtar om ett syfte att se vilka 

åsikter/uppfattningar som existerar bland yrkesverksamma lärare om deras arbetsmiljö samt 

utvecklingsmöjligheter. Den första av frågorna ämnar låta läraren ge sina uppfattningar och 

åsikter kring hans/hennes yrkesuppgift. Den andra frågan behandlar deras syn på vad som 

krävs för yrkets utveckling.  

 

Metoden som använts i denna undersökning är av en kvalitativ art. Detta är ett sätt att försöka 

förstå hur olika företeelser och innebörder hänger ihop. Metoden som används inom denna 

uppsats är intervjun. Eftersom det handlar om lärare har sammanlagt tre personer som arbetar 

med undervisning intervjuats enskilt. De lärare som deltagit i undersökningen arbetar på 

gymnasial och eftergymnasial nivå. Inriktningen inom intervjun som används är den 

semistrukturerade som består av öppna frågor utan att ha en given ordning som de ställs.  

 

Resultatet visar på en verklighet inom skolan som är komplext och väldigt dynamisk i sin 

natur. De lärare som intervjuats har alla en klar uppfattning av sitt yrke och deras yrkesuppgift 

som allt annat än undervisare. Det visas även prov på medvetenhet om att de bör utvecklas för 

att underlätta sin arbetssituation. Hur det ska ske är lite mer diffust då de använder sig av 

olika vägar som kompetensutveckling och professionella ansatser.  
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1 Inledning 
Under en längre tid i utbildningen till lärare har intresset ökat för hur lärarens situation ser ut i 

nuläget inom skolan och vilka utvecklingsmöjligheter det finns. Det går inte en vecka utan att 

lärare eller skolan nämns i tidningen med oftast negativa ord. Detta anser jag ger en 

missvisande bild av dagens skola där lärare ses som ett nödvändigt ont för att ta hand om 

samhällets ungdomar. Eftersom lärarens och skolans situation fokuseras inom 

samhällsdebatten är den vitt diskuterad. Den innefattar många olika åsikter varav några gav 

upphov till detta arbete.  

 

Ett bra citat som beskriver dagens arbetsmiljö för läraren är att ”Lärarrollen har blivit mer 

diffus”(s.130 Hargreaves 1998). Det räcker inte längre med att som lärare ordagrant följa 

läroplaner/direktiv då ansvaret för problemlösning och målsättning hamnar på kommunal 

nivå. Detta skapar en situation då varje lärare måste beakta fler parter med sina respektive 

förväntningar(Hargreaves 1998). Detta kan beskrivas som att lärarna utför sin yrkesroll i en 

miljö styrd från två håll. Den vertikala styrningen består då av ramverket för skolan i form av 

lagstiftning, läroplaner och budgetar. I den horisontella styrningen ska läraren balansera hur 

elever och föräldrar påverkar utbildningen, detta skapar en otydlig bild av vad som 

representerar en lärares uppdrag inom skolan (Falkner 2003). 

 

I samband med utökade ansvarsområden, möten med elever/föräldrar och administrativa 

uppgifter har lärarrollen kommit att förändras. Samtidigt lever bilden av den traditionella 

läraren som undervisare ståendes framför katedern kvar och många av eleverna/föräldrarna 

tror att utövandet av lärarens yrke är relativt enkelt att utföra (Hargreaves 1998). Yrket i 

helhet har ett behov av att utvecklas för att möta alla förväntningar. Det är inte längre säkert 

att läroprocessen sker inom skolans miljö och läraren sitter inte alltid inne med kunskapen i 

alla frågor (Normell 2002). 

 

På senare år genom utvecklingen av de nya läroplanerna har en förändring för skolan och 

lärarna skett som på ett övergripande sätt kan påverka synen av lärare i samhället. Genom 

statens reformer och direktiv har lärare fått ett större utrymme att vara delaktig i utformningen 

av skolan och hur de ska arbeta. Denna frihet kommer sig av att de nya läroplanerna 

behandlar mål och resultat. Styrningen har gått från att kontrollera varje aspekt av en lärares 
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yrkesutövning till att lita på lärarnas professionalism och att de ser till att nationella målen 

uppfylls (Falkner 2003).  

 

Lärarnas utveckling är alltså inte skilt från samhället och dess krav på utveckling. Snarare är 

det att skolan och då även lärarens roll styrs av reformer och påverkan av eleverna i skolan, 

det är inte en isolerad institution inom samhället (Carlgren & Marton 2000).  

 

För att klara av dessa förändringar kan då ett antal tillvägagångssätt användas för att utveckla 

läraren och därmed också skolan. Några av dessa som är uppe i debatten och används som 

begrepp är exempelvis professionalism, professionalitet, kompetens, pedagogisk forskning, 

forskningsanknuten utbildning, etc. Listan skulle kunna göras längre och ta upp mycket mer 

plats, detta är dock inte vad jag tänkt använda detta arbete till. 

 

Problematiken med lärarnas nuvarande situation, innehållande krävande arbetsuppgifter och 

ständigt förändrade förutsättningar är ett intressant forskningsområde. Det innehåller många 

infallsvinklar när det gäller val av problemområden att studera angående definieringen av 

lärarnas position och uppgift i samhället, lika intressant samt förvirrande är lärarnas framtid. 

Trots en väldigt turbulent och påfrestande arbetsmiljö fortsätter lärarna att göra sitt jobb. De 

tar del av en utveckling inom skolan där vägen som de ska använda delar sig i flera mindre 

och större vägar. Allt detta samtidigt som de trycks på av förväntningar och krav från 

samhället.  

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är uppdelad i två delar, att undersöka vilka uppfattningar/åsikter 

som en del individer inom lärarkåren har kring den egna arbetsmiljön. Innebörden av 

begreppet arbetsmiljö lämnas till den intervjuade. Dels undersöka vad de berörda individerna 

anser behövs för att läraryrket ska utvecklas.  

 

Frågorna som ställs är  

1) Vilka uppfattningar och åsikter har de berörda lärarna om sin arbetsmiljö och 

yrkesuppgift? 

2) Vad behövs för att yrket ska utvecklas enligt de berörda lärarna? 
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3 Metod 
Denna sektion består av fyra separata rubriker som alla behandlar olika delar av den metod 

som användes i undersökningen. Under första rubriken ges en introduktion till några 

forskningsmetoder som existerar för att sedan utmynna i valet av en undersökningsmetod. 

Den andra rubriken behandlar den etiska aspekten av undersökningen och hur dessa 

behandlas. Under tredje rubriken definieras begrepp knutna till värderingen av metoden och 

ifall datat som erhållits är korrekt. Sista rubriken behandlar helt enkelt kriterier uppsatta för 

urvalet av individer för undersökningen.  

3.1. Val av metod 

När det gäller forskningsinriktningar och metoder finns dessa i flera olika former. Det 

klassiska dilemmat som alla ställs inför först är valet mellan kvantitativa eller kvalitativa 

forskningsmetoder. Detta är två olika teorier som är i direkt kontrast med varandra där den 

kvantitativa länge inom samhället har ansetts vara det mest vetenskapliga och kvalitativa ”ett 

tecken på vetenskaplig omognad”( Kvale 1997, s. 67). Vilken åsikt som stämmer debatteras 

fortfarande idag, de används dock båda inom forskningen. Skillnaden mellan dessa två är hur 

ansatserna tacklar forskningsfrågorna, vad de tittar på och hur de går tillväga (Kvale 1997).  

 

Det kvantitativa datat ger ofta siffror och rådata som går att analysera genom statistik samt 

diagram. Detta ger användaren av metoden och de som ska granska den ”en känsla av solid, 

objektiv forskning”(Denscombe 2000, s.208). När det gäller det kvalitativa data som erhålls är 

den alltid ett resultat av en tolkningsprocess där datat inhämtas och konstrueras under 

undersökningen av forskare (Denscombe 2000).  

 

Kvantitativa ansatsen är alltså ett sätt att se omfattningen eller antalet av något. Den 

kvalitativa syftar istället på att försöka förstå tillståndet av något. Vilken ansats och deras 

respektive metoder som används för undersökningen beror på vilka frågor som ställts. De kan 

ses som verktyg där varje forskare måste välja vad som passar bäst för dem personligen 

beroende på kompetens, intressen och vad de söker efter inom frågorna (Kvale 1997).  
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Valet av verktyg inför denna uppsats när det kommer till kvantitativ eller kvalitativ ansats är 

lite kluven. Båda sätten att tänka på inom denna undersökning är applicerbara. Den 

kvantitativa ansatsen kan ge data som är objektiv och lättare att analysera samt dra slutsatser 

från. Den kvalitativa ger chansen att gå djupare och förstå lärarnas position inom skolan. 

Eftersom båda är relevanta har två metoder som skulle kunna användas plockats fram. 

Enkätundersökning som representerar den kvantitativa ansatsen och intervjuer som 

representerar den kvalitativa ansatsen. Dessa kommer att presenteras lite kort eftersom de har 

sina respektive fördelar/nackdelar samt särdrag som kan användas. Därefter kommer valet av 

metod för denna uppsats beskrivas. 

 

Kännetecknande för enkätmetoden är att den mest används då en stor grupp ska undersökas 

och de som utför undersökningen ska ställa samma typ av frågor till varje enskild individ. 

Detta skulle ta lång tid att utföra genom att besöka var och en av personerna, därför används 

enkäter som en metod för detta. Tack vare detta kan en stor mängd ”intervjuer” av individer 

sammanställas för att därefter kunna bearbetas rent statistiskt eller analytiskt i form av text- 

eller innehållsanalys. Detta gör jämförelser mellan olika grupper mycket enklare att utföra 

(Kylén 2004). Förutom att inkludera en stor grupp kan även enkäter används för att få in data 

över ett större geografisk område (Ejlertsson 1996). 

 

Enkätmetoden har några problem som måste beaktas. Ett problem som måste tas med i 

beräkningen är alltid bortfall, vilket varierar i varje undersökning. Dock är det inte enbart 

mängden av frågor som ställer till det utan också hur frågorna ställs. De kan inte vara allt för 

komplicerade för att undvika oklarheter samt att de öppna frågorna inte alltid ger fullständig 

möjlighet till fördjupelse av en fråga. Detta är en av enkäternas stora svagheter, risken att 

frågor och svarsalternativ kan misstolkas. Det är därför viktigt att skapa en enkät med enkla 

frågor samt svar som är väl genomarbetade. Några av de grupper som kan falla bort är 

personer som inte behärskar svenska språket, oavsett om de har ett annat modersmål eller 

något problem som exempelvis läs- och skrivsvårigheter (Ejlertsson 1996). 

 

Intervjun består av ett samtal mellan minst två eller flera personer där den som intervjuar vill 

få fram svar som underlag till analysen. Vid en ren faktaintervju kan dessa ta väldigt kort tid. 

De är då hårt strukturerade med färdiga frågor som är enkla att besvara, ofta på den nivån att 

den skulle kunna skickas som enkät. Denna form kallas för strukturerad intervju. De 

ostrukturerade eller öppna intervjun innebär frågor där olika områden täcks. Denna form 
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erbjuder den intervjuade att berätta fritt och skapar en intervju som kan ta längre tid (Kylén 

2004). Den semistrukturerade intervjun består också av olika områden som ska täckas, den 

intervjuade uppmuntras även att tala utförligt om sina idéer och uppfattningar. Skillnaden på 

denna och de andra intervjuformerna är att intervjuaren är flexibel när det kommer till 

ordningen av intervjun. Med utformning menas då i vilken ordning ämnesområdena kommer 

och att den intervjuade får utveckla sina synpunkter och tala utförligt om detta på sitt eget sätt 

och under den tiden som han/hon behöver (Denscombe 2000).  

 

Intervjun som metod kan användas på både ett kvantitativt och kvalitativt sätt. Där 

kvantitativa är den strukturerade intervjun och kvalitativa den ostrukturerade intervjun. I den 

kvantitativa intervjun försöker den som intervjuar att avidentifiera sig i samtalet, han/hon ska 

då inte variera sig i frågor eller formuleringar till varje individ som intervjuas. Den används 

ofta för att bestämma omfattningen av företeelser genom komperativa studier. Kvalitativa 

intervjun är mer av en vägledning av samtalet, intervjuaren behöver inte dölja sin närvaro utan 

kan även ge små anekdoter och följdfrågor för att få samtalet att gå framåt. Kvalitativa 

intervjun har som uppgift att upptäcka olika företeelser och innebörder (Starrin & Renck 

1996). 

 

Sätts dessa intervjuverktyg mot textens syfte så är den kvantitativa intervjun som används för 

att kartlägga uppfattningars omfattningar mindre lämplig att använda sig av. Eftersom syftet 

med undersökningen är att klargöra uppfattningar omintetgörs detta av intervjufrågor som är 

hårt styrda. Används istället den kvalitativa intervjun kan mer öppna frågor utnyttjas och 

tillsammans med följdfrågor är verktyget mer lämpligt att få fram de intervjuades 

uppfattningar och åsikter (Starrin & Renck 1996). 

 

De nackdelar som existerar med intervju metoden är bl.a. tillförlitlighet, intervjueffekten, 

hämningar och kränkning av privatlivet. Med tillförlitlighet menas att det är svårt att nå någon 

objektivitet eftersom data beror på den unika situationen och vilka individer som deltar. 

Intervjueffekten innebär att den intervjuades svar kan vara färgade av forskarens identitet 

likväl som att data baseras på vad de säger även om det inte alltid återspeglar sanningen 

(Denscombe 2000). Ett dilemma som intervjuaren ställs inför här är ledande frågor. Dessa kan 

väcka en stor uppmärksamhet och ha en inverkan på undersökningar oavsett om vi vill det 

eller ej. En felaktig formulering kan forma eller ändra svaret men kan även genomföras för att 

stärka kvaliteten på intervjun. Några exempel är att prova tillförlitligheten i svaren men också 
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intervjuarens tolkning av svaren (Kvale 1997). Hämningar kan uppstå då en bandspelare eller 

videokamera blandas med in i intervjun. Det kan uppstå en konstlad situation när den 

intervjuade talar för bandspelaren istället för med den som forskar. Kränkning av privatlivet 

kan frambringas då den som intervjuar är taktlös och ställer känsliga frågor (Denscombe 

2000). 

 

Fördelarna uppväger dock mer än väl nackdelarna. Några av dessa är informationens djup, 

flexibilitet och höga svarsfrekvens. Intervjuer lämpar sig till att få ett djup på informationen då 

ämnen utforskas och följdfrågor kan ställas. Flexibilitet får den tack vare att justeringar i 

insamlandet av data kan genomföras direkt under intervjuns gång. Eftersom intervjuer oftast 

bokas på förhand med en specifik tid och plats elimineras bortfallet nästan helt i 

undersökningen (Denscombe 2000).  

 

Några av kriterierna som kan användas för att se på kvaliteten för intervjun är att bl.a. bedöma 

i vilken omfattning den intervjuade framför spontana och relevanta svar. Ett annat kriterium 

kan vara att ju kortare intervjufrågor som ställs desto längre svar ska ges. Det är även viktigt 

här att kolla på om intervjuaren tolkar intervjun samtidigt som den genomförs samt att 

han/hon kontrollerar med den intervjuade om tolkningen är korrekt (Kvale 1997).   

 

Det börjar med valet mellan metoderna enkät/intervju samt kvantitativt/kvalitativt. Den 

kvantitativa ansatsen med enkäten används primärt för att bestämma omfånget av något. Med 

denna metod erhålls i enlighet med Kylén (2004) en övergripande bild av lärarnas åsikter då 

metoden bygger på att ställa samma frågor till alla och exkludera påverkning av forskaren. 

Största problemet med denna metod i enlighet med Ejlertsson (1996) är att frågorna måste 

ligga på en väldigt enkel nivå, däremot finns möjligheten till öppna frågor. Trots detta kan 

svar missas eftersom missförstånd och feltolkningar av alternativen samt frågor kan uppstå 

utan chans att klargöra dem. När det gäller den kvalitativa ansatsen med intervju används den 

primärt enligt Kylén (2004) och Denscombe (2000) till att ställa öppna frågor för att 

tillsammans med uppföljningsfrågor ta reda på hur personer uppfattar något och vad de har 

för åsikter om frågan/området som efterforskas. 

 

 Ställs dessa två verktyg mot syftet så är intervjun mer relevant och kan användas effektivare 

för att svara på forskningsfrågorna. Undersökning syftar till att få reda på intervjuade lärarnas 

uppfattningar och åsikter. Enkäten ger inte tillräcklig bra kontroll över att de intervjuade får 
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framföra allt de vill säga om en fråga eller område. Används i enlighet med Starrin & Renck 

(1996) en kvalitativ intervju så lämpar den sig mer att upptäcka åsikter/uppfattningar. En 

annan anledning som verkar negativt för enkäten är den stora risken att de som tar del av den 

misstolkar frågorna. I intervjun kan det som föreslås av Starrin & Renck (1996) ges 

vägledning, detta genomförs genom att deltaga och förklara vid missuppfattningar samt ställa 

följdfrågor för att klargöra betydelsen av deras åsikter.   

 

Även om intervju valts som metod måste fortfarande typen av intervju som ska genomföras 

väljas. Alternativen till förfogande är strukturerad, ostrukturerad eller semistrukturerad 

intervju. Den strukturerade intervjun som är hårt styrd med färdiga frågor har samma 

problematik som beskrivs av Eljertsson (1996) gällande enkäten med minskad möjlighet för 

den intervjuade att framföra sina åsikter och uppfattningar. Den ostrukturerade intervjun 

bestående av öppna frågor och områden som ställs i en bestämd ordningsföljd lämpar sig då 

bättre. Den semistrukturerade intervjun går ett steg längre när det gäller relevansen för arbetet 

då intervjuaren i enlighet med Denscombe (2000) inte blir bunden till en specifik ordning utan 

kan låta läraren fortsätta på sina spår då tankarna dyker upp. Så för att sammanfatta det hela 

kommer undersökningen att använda en kvalitativ intervju med ett semistrukturerat 

tillvägagångssätt.  

3.2. Forskningsetiska problem 

Etiska frågor är något som måste betraktas under hela processen med forskningsintervjun. 

Anledningen är att intervjun kan ha inverkan på den intervjuade både under och efter att den 

är genomförd. Om de principer som behövs för att undersökningen ska vara etiskt korrekt 

handlar det om; informationskrav, samtyckeskravet, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2007). 

 

 Informationsbehovet innebär att forskaren ska informera de som lämnar uppgifter samt de 

som deltar i undersökningen om dess syfte och att det är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 

varje deltagare har rätt att själva bestämma över sin medverkan, därför ska ett samtycke 

inhämtas från varje deltagare. De ska även när de vill kunna avbryta sitt deltagande i 

undersökningen. Konfidentialitetskrav handlar om att alla inblandade ska ges största möjliga 

chans att vara konfidentiella och att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kan komma 

åt dem. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats inte kan användas i annat syfte än 

vetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2007). 
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Den största frågan som kan komma upp i denna undersökning är frågan om konfidentialitet 

för den intervjuade. Mer konkret innebär detta att samtycke ska erhållas från den intervjuade 

innan samtalet börjar, anonymiteten ska behållas även efter exempelvis utskrift och analys. 

Det ska även skrivas på ett sådant sätt att ingen kan lista ut identiteterna på de intervjuade 

(Kvale 1997). 

 

För att efterfölja de etiska kraven kommer de inblandades samtycke inhämtas. De informeras 

om att detta är en undersökning i ett C-uppsats på Örebro Universitet inom Pedagogiska 

Institutionen. För att ingen ska kunna spåra deltagarna kommer endast beteckningarna L1, L2, 

o.s.v. användas. Inget av det som inhämtats från deltagarna kommer att användas i annat syfte 

än denna undersökning.  

3.3. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Då dessa begrepp starkt förknippas med kvantitativa forskningen där deras innebörd är 

tydligare så är forskarna mer skeptiska att använda dessa benämningar inom den kvalitativa 

forskningen. En del förordar att de ska användas i ett vidare begrepp och andra att de inte alls 

ska användas. Begreppen avser inom båda forskningsinriktningarna att användas i 

bedömningen av kvaliteten inom datainsamlingen (Svensson 1996). 

 

Validitet inom den kvantitativa forskningen innebär en bedömning baserad på resultatets 

giltighet, mätverktyget och undersökningsuppläggningen (Svensson 1996). I den kvalitativa 

forskningen granskas inte det färdiga slutresultatet som i kvantitativa. Begreppet används 

inom den kvalitativa forskningen för att bedöma de olika stadierna som sker i intervju 

metoden och om undersökningen verkligen mäter det som undersöks (Kvale 1997). 

 

God reliabilitet innebär inom den kvantitativa forskningen att om en undersökning genomförs 

igen med samma undersökningsobjekt ska samma resultat erhållas. För att skapa den andra 

undersökningen måste identiska frågor tas upp, inga variationer får existera mellan de olika 

tillfällena. För den kvalitativa forskningen är det svårare att klart beskriva vad bra reliabilitet 

innebär. Anledningen till detta är att det inte existerar en situation som är den andra lik då 

kvalitativ ansats används. Svaren kan variera beroende på den intervjuades sinnesstämning 

och kan därför endast bedömas vid intervjutillfället. Ett annorlunda svar i en identisk fråga 
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kan uppstå mellan olika intervjutillfällen men behöver inte för det innebära en dålig 

reliabilitet, istället måste frågans validitet i de båda tillfällena bedömas. Detta innebär att 

begreppet reliabilitet inom den kvalitativa är mer förenad med begreppet validitet och kan inte 

studeras separat som i den kvantitativa forskningen (Svensson 1996).  

 

Generaliserbarhet handlar om möjligheten att använda den data vi erhållit för att överlagra 

denna på andra situationer och därmed ger oss förväntningar på nya intervjutillfällen och vad 

som komma skall. Generalisering kan användas för att uppnå tre olika mål. Första målet 

handlar om att hitta det typiska och se samband med forskningen vidare in i samhället. Det 

andra är försök till att se på det som kan komma att existera. Det tredje handlar om att finna 

fulländade och enastående situationer som används för att studera orsaker till det (Kvale 

1997).  

3.4. Urvalsgrupp 

När det gäller de individer som ska intervjuas kan vissa uppfattas som ett bättre val då de 

kännetecknas av att vara vältaliga eller samarbetsvilliga, detta borgar dock inte alltid för ett 

bra resultat. Det är inte säkert att denna person är representativ för just gruppen efterlyst i 

undersökningen bara för att han/hon är en idealisk som intervjuperson. Vad som är en bra och 

kunskapsrik intervjuperson kan bara motiveras av den som intervjuar (Kvale 1997).  

 

När det kommer till urvalsprocessen hos de lärare som ska intervjuas kommer tre aspekter att 

iakttas för att få ett bra resultat. Anledningen till det låga antalet personer i undersökningen är 

att lärarens uppfattningar och åsikter ska undersökas, inte i vilken omfattning de existerar. 

 

Aspekterna som kommer att iakttas är 

• I denna studie ska inte en komperativ jämförelse mellan behöriga eller obehöriga 

lärare genomföras. Istället kommer urvalet vara beroende på antalet år personen har 

arbetat som lärare.  

•  För att få en spridning kommer en jämn fördelning mellan manligt och kvinnligt att 

eftersträvas. 

• Uteslutande lärare som undervisar i ett ämne på gymnasienivå eller eftergymnasial 

nivå oavsett form.  
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4 Bakgrund 
I denna del kommer litteratur som är relevant för analys/diskussion av intervjuerna 

presenteras. För att få en enklare överblick är litteraturen uppdelad i två separata delar. Första 

delen behandlar lärarnas situation inom skolan som den ser ut nu samt en del relevanta texter 

om utvecklingen som ligger till grund för dagens skola. Andra delen handlar om en 

framåtblick för lärarnas utveckling och tar upp texter om vem som står för förändringarna 

samt några vägar att använda sig av.  

4.1. Lärarens arbetsmiljö 

Den vanligaste bilden som föräldrar och elever har av en lärare och hans/hennes 

yrkesutövning är att undervisningen sker i ett klassrum där lärarna ställer frågor, undervisar i 

olika ämnen och sedan sätter betyg på elevens prestation (Hargreaves 1998). Dock innebär 

arbetsmiljön i dagens skola inte bara ren undervisning. Istället har en ökning av uppgifter 

utanför undervisningen ökat, det som innefattas i detta är sociala kontakterna med exempelvis 

föräldrar. Några av de andra problemen som ökat är rasism, våld, mobbning, ogiltig frånvaro 

med flera. Bilden som målas upp är en ökad arbetsbörda samtidigt som uppgifterna och 

ansvaret har vidgats (Skolverket 2006).   

 

Många av dessa uppgifter kan vara tryckande för läraren men kan likväl skapa en bättre 

förutsättning för det som sker i klassrummet på en individnivå. På individnivå går det att se 

hur de ökade arbetsuppgifterna påverkar arbetssituationen, när det gäller den kollektiva sidan 

av läraryrket pratas det om att de har avprofessionaliserats. Med detta menas att läraryrket har 

övergått till att vara rutinartat och okvalificerat. Lärarna har inte själva möjligheten att göra en 

professionell bedömning över vad som är bäst för eleven, istället leds de runt genom 

exempelvis läroplaner (Hargreaves 1998). 

 

Lärarna har nu direktiv i läroplanerna där det står klart och tydligt att de skall utföra en del 

uppgifter som lärare.  Används Lpf 94 som exempel framträder det en trefaldig roll som 

innebär att han/hon ska vara en förebild, en undervisare och samarbeta med andra för att 

fostra eleverna. Läraren ska skapa en god arbetsmiljö och skapa en förutsättning för 

undervisning.  Läraren ska alltså stödja eleverna och samarbeta med andra intressenter för att 

dessa ska kunna utvecklas. Dessa intressenter kan innebära enskilda personer eller rentav 

institutioner, exempelvis hemmen, kollegor och omvärlden. Lärarens miljö består även av 
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betygsättning och utveckling av den egna skolan. Betygsättning innebär att läraren ska 

genomföra utvecklingssamtal, utvärdera samt sätta betyget. Utvecklingen av skolan innebär 

exempelvis att läraren ska pröva undervisningsmål, följa upp/utvärdera olika resultat samt 

pröva nya metoder och utveckla dessa (Brynolf m.fl. 2007). 

 

Ännu en del som är viktig för lärarna och dess utövning av yrket är att vara professionell nog 

att särskilja mellan arbete och privatliv samt inse vad som tillhör den egna arbetsuppgiften. 

Det som inkluderas är exempelvis att vara medveten om sina egna behov/känslor och 

elevernas beroendeställning, detta ställer krav på etiskt godtagbara handlingar. Att kunna 

bygga upp en relation till eleven för att underlätta lärandet men också veta när det bör 

avslutas. Detta ställer stora krav på läraren som individ (Normell 2002). 

4.1.1. Decentralisering/ansvarsfördelning 

Förutsättningarna för läraryrket har förändrats genom övergången till en mål- och 

resultatstyrd skola, denna förändring diskuteras ofta i samband med en 

decentraliseringsprocess. Övergången mellan en regelstyrd till en mål- och resultatstyrd skola 

innebar att styrformen för skolan ändrades. I regelstyrda skolan var det andra faktorer som 

organisationen av skolan och inte undervisningsprocessen som styrde. Övergången innebar att 

styrningen minskade och ersattes av målen för undervisningen (Falkner 1995). 

 

Övergången innebar även att styrningen av skolan inom samhället bytte forum. Istället för en 

central styrning delegerades ansvaret till de mångtaliga kommuner och skolor som existerar i 

landet (Hargreaves 1998). Förändringen som skedde innebar även att ansvarsfördelningen för 

utbildningen tydliggjordes. Ansvaret skiftade till den lokala nivån där kommuner stod för 

målen som skulle följas av skolorna, lärarens ansvar i denna förändring var att genomföra en 

undervisning inom de lokalt uppsatta utbildningsmålen. Denna ansvarsfördelning beskrivs 

ofta i termer om centrum och periferi. Där centrum bestämmer ramarna för verksamheten 

inom skolan och periferin är de yrkesroller som arbetar inom skolmiljön (Falkner 1995).  

 

Ramarna som läraren har att rätta sig efter är de olika styrdokumenten som existerar. På en 

nationell nivå är läroplanerna styrande och på den lokala nivån existerar kommunala 

skolplaner och lokala arbetsplaner. Kommunala skolplanen bestämmer åtgärder som 

kommunen ska vidta för att uppnå de nationella målen. Lokala arbetsplaner är ett enskilt 

dokument för varje skola där det beskrivs hur de berörda parterna (Lärarna, rektorer och 
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elever) har tolkat de nationella målen till verksamhetsmål och undervisningsmål (SOU 

1992:94). 

 

Denna ansvarsfördelning som skett i decentraliseringsprocessen innebär i realiteten ett ökat 

ansvarstagande för läraren inom skolan. Anledningen är att ta till vara på lärarnas erfarenheter 

och kunskap (SOU 1992:94). Det är upp till den yrkeskategorin att genomföra en utbildning 

som innebär att de nationella målen uppfylls. När det gäller bestämmelserätten över 

utbildningen och dess mål har decentraliseringsprocessen inte inneburit en skiftning av makt 

till lärarna. Kontrollen över besluten sker oftast på nationell nivå och i de fall de kommer till 

en lokal nivå tas ofta besluten direkt av skolledarna. Kortfattat innebär detta att 

decentraliseringen endast berörde ansvarsdelen av skolverksamheten och inte besluten. 

Lärarna har möjlighet att påverka hur deras yrkesuppgift ska genomföras men inte vad den 

ska innehålla (Falkner 1995). 

4.1.2. Intensiteten i läraryrket 

Att vara lärare innebär att vara styrd av olika faktorer, ett yttre och ett inre styrsystem. Där det 

yttre består av ramarna för yrket, några av dessa faktorer är samhällsförändringar, 

myndigheter och medierna. Det inre står för den praktiska delen där flera aktörer är med och 

påverkar. Några av dessa är elever, föräldrar, kollegor, rektorn, etc. Genom detta uppstår en 

komplexitet där yrket är beroende av andra komponenter för att skapa förutsättningarna för 

läraryrket. En lärare kan inte stänga in sig i sitt arbetsrum och sköta sitt eget utan är en del av 

ett större maskineri. För att klara av sitt uppdrag måste en lärare kunna samarbeta med andra 

inom skolans miljö, det kan vara kollegor eller ledningen. Det är då viktigt att dessa personer 

fungerar tillsammans (Brynolf m.fl. 2007). 

 

Två andra faktorer som inverkar på läraryrkets utformning är inneboende kraft och 

lärarutbildningen. Den inneboende kraften är drivkraften för utövaren att lyckas på bästa sätt 

i sitt uppdrag med att eleverna ska utvecklas optimalt. Det består av exempelvis social 

kompetens och optimism nog att se möjligheterna i skolan. Lärarutbildningen påverkar 

attityden hos framtida lärare genom dess möjligheter och begränsningar. Genom teori och 

praktik avser den att utveckla kompetenser som en inneboende drivkraft består av (Brynolf 

m.fl. 2007). 
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Sammanställs de fyra faktorerna (yttre styrsystem, inre styrsystem, inneboende kraft och 

lärarutbildningen) med läraren i dess centrum uppstår intensitet, en väldigt dynamisk 

situation där läraren måste fatta snabba beslut och inneha en stor pedagogisk skicklighet 

(Brynolf m.fl. 2007). 

 

Några konsekvenserna av denna intensifiering kan vara ökande krav under ständig nya 

betingelser, reducering av överskottstid under arbetsdagen, minskad tid till 

kompetensutveckling och en kvalitetssänkning på tjänsterna. Ökande krav innebär att nya 

arbetsuppgifter läggs på läraren utan att några gamla försvinner. Reducering av överskottstid 

resulterar i minskad tid för avkoppling under arbetsdagen, vissa fall så mycket att matpauser 

och raster blir lidande. Minskad tid till kompetensutveckling innebär att den egna 

kunskapsnivån blir lidande då det inte finns tid att hålla sig uppdaterad inom det egna 

ämnesområdet. Kvalitetssänkning innebär att lärarna måste ta till genvägar i form av färdiga 

stoff och samtidigt minskar tiden till förberedelser (Hargreaves 1998). 

4.2. Framtida utvecklingar 

Det som styr läraren och skolans uppgift är alltid staten genom nya reformer samt direktiv. 

Dessa är beslutade av riksdagen och förväntas ligga till grund för hur lärare ska arbeta. Den 

senaste förändringen som skedde var decentraliseringen där staten gick från att bestämma 

regler över hur skolan skulle skötas till att tala om vad skolan/lärarna ska göra och 

åstadkomma i form av olika mål. Även innehållet har ändrats och kommer att fortsätta att 

ändra sig (Carlgren & Marton 2000). 

 

Utveckling kan även ses genom en ekonomisk synvinkel där konkurrens är ett sätt att 

effektivisera. Eftersom samhället enligt detta synsätt består av endast individer som är ute 

efter att gynna sina egna intressen så ses även alla kollektiva strukturer som ett hinder. För att 

uppnå detta ska då skolorna konkurrera med varandra om de resurser som existerar, eleverna. 

I detta fall blir lärarna som är professionella samt kompetenta en bit i pusslet för att locka till 

sig elever.  Detta tänkande kan leda till att lärarna blir väl avlönade arbetare men att de 

pedagogiska prioriteringarna blir lidande och i slutänden att de tappar helhetsgreppet över 

skolan (Falkner 1995).   

 

Lärare har idag ett väldigt starkt krav på sig att förändras i sin yrkesutövning. Denna ändring 

tar form genom fortbildning inom exempelvis pedagogikens metoder eller 
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kompetensutveckling i form av nya uppgifter. Samtidigt ska läraren utvecklas i en riktning så 

att varje enskild individ inom yrket tål offentlig kritisk granskning inom exempelvis sina 

kunskaper. De ska även genom mer erfarenhet kunna ge elever mer möjligheter att utvecklas. 

Läraryrket har enligt tesen om intensitet en väldigt dynamisk arbetsmiljö som troligen inte 

kommer att förändras inom en snar framtid. Trots dessa allmänna krav och tydliga 

begränsningar ges läraren ett stort frirum att själva kunna åstadkomma förändringar samt 

påverka (Brynolf m.fl. 2007). 

 

Kraven och den dynamiska situationen som läraren står inför har sin grund i den 

decentraliserade skolan, genom den förändringen kom lärarna att vara en ännu viktigare 

komponent i skolan.  De har nu i uppgift som professionella utövare att utveckla och driva 

skolan framåt. För att detta ska kunna utföras måste läraren vara en del av den lärande 

organisationen som svarar ”för att individen inte slår sig till ro, utan får motivation och 

förmåga att förnya sig”( Alexandersson 1994, s.159). I en organisation som denna blir läraren 

en katalysator för att andra ska lära sig, läraren skapar också en egen process för att utveckla 

sig själv i yrket. Detta tankesätt ligger väldigt nära de olika begreppen som kompetens, 

professionalism och professionalisering (Alexandersson 1994). 

4.2.1. Profession som utveckling 

Återkommande inom skolan är diskussionerna om professionalism. Det är ett begrepp som är 

både komplext men ändå visar på utvecklingsmöjligheterna (Brynolf m.fl. 2007). Profession 

och professionell som begrepp har kritiserats för att det används för mycket, kort sagt kan 

nästan alla de som går en utbildning med en högskoleexamen tituleras som professionella. 

Därmed är särskiljning av de olika professionella eller icke professionella grupperna, även 

benämnda semiprofessionella, svår att genomföra (Strömberg 1996). 

 

Under första hälften av 1900-talet med avseende på forskningen kring profession framstod 

lärarkåren tidigt som en semiprofessionell grupp. Med det menas en grupp som bara uppfyller 

en del av kriterierna för en professionalitet (Strömberg 1996). Däremot föreligger en 

förväntan att läraryrket ska dra mer åt den professionella riktningen genom förlängning av 

lärarutbildning men också genom den mer forskningsanknutna utbildningen (Brynolf m.fl. 

2007). 
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Viktigt att särskilja här är begreppen Professionaliseringen som uttrycker en yrkesgrupp 

strävan efter en hög position/status inom samhället och Professionalismen som fokuserar på 

de inre delarna av vad yrkesgruppen behöver för att de ska utföra sitt yrke (Englund 1992). 

När en yrkesgrupp kontrollerar det egna yrkesområdet genom en kunskaps monopolisering av 

såväl teoretiskt som abstrakt art som krävs specifikt för yrket kan det kallas professionalism 

(Brynolf m.fl. 2007). 

 

Professionalisering handlar om att en grupp ökar sin makt och status. Detta är många som är 

kritiska mot när det gäller lärargruppen. De anser att de negativa effekterna kan vara att det 

blir svårare att se vem som har det totala ansvaret mot eleverna då varje individ blir ansvarig 

för bara en liten del. Lärarna kan intala sig att de gjort sitt jobb trots dåliga elevprestationer 

eftersom han/hon har gått genom avsnittet ifråga. Ett annat problem med omfattande 

professionaliseringar är en ökande byråkrati. De positiva effekterna är bl.a. kopplat till 

ansvaret. Som en professionell föreligger det ett direkt ansvar över sina egna misstag 

(Colnerud & Granström 1993/2001).  

 

De kriterierna som används för att beskriva yrkesgrupper som är professionella kan variera 

väldigt. I detta arbete har fyra separata kriterier tagits fasta på som måste uppfyllas innan en 

grupp kan kallas professionell. 

• Längre teoretisk utbildning. 

• Monopoliserad kunskapsmassa. 

• Exklusivitet genom examen. 

• Högt ansett statusyrke. 

(Strömberg 1996, s. 32. Citat modifierat till punkter)   

 

Ett professionellt yrke har genom en längre teoretisk utbildning, ofta akademisk, tillgodogjort 

sig speciella värden och normer. De har en monopoliserad kunskapsmassa specifik för yrket. 

Detta är då en teoretisk kunskap som kan användas i nya situationer. Den är av en sådan grad 

att en oinvigd person inte kan förstå det. Utbildningen leder också till ett högt ansett 

statusyrke. Med detta menas ett heltidsyrke som är högt värderat av samhället, ofta i form av 

att de är välbetalda och sysslar med klientrelationer (Strömberg 1996). 
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Exklusivitet genom examen innebär att yrket är erkänt offentligt med någon sorts legitimation. 

Detta innebär att bara de som innehar en formell legitimation, utdelad av samhället får utföra 

sitt yrke. Andra personer eller yrkesgrupper blir uteslutna och därmed uppstår en exklusivitet 

för yrket (Colnerud & Granström 1993).   

 

Några av anledningarna för att yrket inte erkänns som en profession är bl.a. avsaknad på en 

väl definierat egen lärarkunskap, vilket var det första kraven för en profession där en abstrakt 

och generaliserbar kunskap måste finnas. Ett annat problem för lärarkåren var avsaknad av 

status och respekt från allmänheten, det ansågs att vem som helst kunde vara lärare 

(Strömberg 1996). Lärarkåren hade inte heller någon möjlighet att själva bestämma över hur 

de ska utföra sitt yrke i ett större sammanhang eftersom han/hon måste följa begränsningar 

och bestämmelser från exempelvis statliga och kommunala institutioner (Strömberg 1996). 

Detta beror på att det är samhället som är beställare av skolverksamhetens innehåll. Vad som 

sker i klassrummet gällande utlärning av kunskaper och många gånger även arbetsformer är 

förutbestämd och avviker inte mycket från olika skolor (Colnerud & Granström 1993/2001).  

4.2.2. Kunskap/kompetens höjning som utveckling 

På grund av ett samhälle som är i konstant ändring finns alltid behovet för lärare att 

fortlöpande utveckla sin yrkesroll. För att åstadkomma detta finns det ett supplement till 

lärarutbildningen och det är kompetensutveckling. Meningen med detta är att utveckla den 

enskilda läraren och därmed även skolan i sin helhet. De inslag av områden som ingår i 

kompetensutvecklingen idag är både av ett rent kunskapsmässigt inslag men också för att 

lärarna ska kunna klara av den ökande ansvarsfördelningen inom yrket (Brynolf m.fl. 2007).  

 

Kortfattat handlar kompetens om kunskap och färdigheter/attityder. Kunskapen innebär de tre 

eviga frågorna hur, vad och varför. Läraren måste ha vetskap om hur han/hon ska lära ut sitt 

ämne men måste också veta vad han/hon ska lära ut. Den viktigaste delen är dock att veta 

varför han/hon praktiserar sitt yrke. När det gäller färdigheter/attityder handlar det om läraren 

som individ, han/hon ska vara rutinerad i sin yrkesutövning samt ha viljan att agera och ta 

ansvar för sin situation (Alexandersson 1994). 

 

När det gäller kompetenshöjning måste det ses på två olika nivåer, på en gemensam eller 

individuell nivå. Individens kompetens inkluderar dennes förmåga att handskas med 

fakta/metoder inom det egna kunskapsområdet. En annan del är individens erfarenheter. En 
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lärare som är kompetent vet vilka teorier som finns för lärandet men också hur dessa ska 

användas i praktiken. Den gemensamma delen innebär att alla aktörer inom skolan samordnar 

läroprocesserna som finns inom skolan. Det är då nödvändigt att ha öppna grupperingar som 

är villiga att lära sig av varandra. Detta innebär en miljö som har respekt för varandra där alla 

vågar vara öppna mot varandra. Det är därför inte en fråga som är rent organisatorisk eller 

administrativt uppdelat, det handlar snarare om att finna en grupp som tål att kollegor 

genomför kritiska granskningar av den egna undervisningen (Alexandersson 1994).  

 

En återkommande diskussion när det kommer till kompetenshöjning är innehållet. Då lärarna 

inom exempelvis gymnasiet ofta ställer krav på mer ämnesinriktning samtidigt som de som 

styr (statsmakten, kommunen och skolledare) förespråkar ett ökande av de mer allmänna 

områdena inom skolan. Orsaken kan finnas i det faktumet att ämnesutökning av sina 

kunskaper oftast i någon del varit självvalt, däremot har kompetensökningen i andra områden 

ofta förekommits av någon sorts reform där lärarna inte varit med och bestämt (Madsén 

1994). Nära till denna diskussion ligger också upplevelsen att kompetensutvecklingen inom 

skolan har minskat och läggs på allmänna områden, exempelvis betygskriterier. Däremot inte 

tillräckligt på de nya uppgifterna som framtvingats av nya direktiv från styrdokument och 

förväntningar av samhället (Brynolf m.fl. 2007). 

5 Resultat 
I denna del presenteras intervjufrågorna, en kort beskrivning hur urvalet artade sig och hur 

intervjun genomfördes för att slutligen sammanfatta resultaten. När det gäller frågorna har de 

separerats i tre rubriker. Den första kallas för ”Bakgrundsfråga”, vilket inte kommer att 

användas senare i arbetet utan används som riktlinje vid urvalet. Den andra kallas ”Del 

1…”vilket innehåller fyra frågor och behandlar dagens situation samt lite bakåt i tiden. Den 

tredje kallas ”Del 2…” och innehåller även denna fyra frågor. Denna del syftar att blicka 

framåt.   
 

5.1. Intervjuerna 

5.1.1. Frågorna 

Bakgrundsfråga 

# Hur lång arbetslivserfarenhet har du som lärare? 
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Del 1: Dagens arbetsmiljö och utveckling 

# Vad har du som lärare för arbetsuppgifter? 

# Vilka saker kan du påverka som lärare och vilka saknar du kontroll över? 

# Vilka arbetsuppgifter har ökat genom åren enligt dig? 

# Har inflytandet och ansvaret som lärare ändrats genom åren? Om ja, på vilket sätt! 

Del 2: Utvecklingsmöjligheter 

# Vad gör du för att förbättra dig som lärare? 

# Vad behövs för att höja läraryrkets status? 

# Behöver lärarna mer inflytande över sin yrkesroll? Om ja, hur? 

# Utvecklas Lärarrollen i rätt riktning enligt dig? 

5.1.2. Intervjupersonerna & Genomförandet 

Personerna som intervjuades arbetade alla med gymnasial och eftergymnasial utbildning i 

någon form. Ämnena de undervisade i bestod av både karaktärsämnen och teoretiska ämnen. 

Urvalet består av en kvinnlig och två manliga lärare som alla har arbetat som lärare mellan 

13-25 år. Intervjuerna genomfördes med lärarna i enrum. Varje intervju spelades in för att 

kunna fokusera på frågorna och eventuella följdfrågor.   

5.2. Sammanfattning av resultat 

5.2.1. Bakgrundsfråga 

# Hur lång arbetslivserfarenhet har du som lärare 

L1: 13 år, L2: 26 år och L3: 25 år. 

5.2.2. Del 1: Dagens arbetsmiljö och utveckling 

# Vad har du som lärare för arbetsuppgifter? 

L1 betonade hur dennes vardag bestod av mer än bara ren undervisning. Den kunde innehålla 

olika element under en enda dag. Kontakt med kollegor och ledningen kunde ske genom 

exempelvis möten med chefen eller ett köpslående med andra lärare om tider i kurser. Något 

denna person också stötte på under dagen var kontakten med föräldrar och elever. Det kunde 

handla om allt från en enkel fråga om allt går bra för eleven till allvarligare problem som 

frånvaro och underkända betyg.  
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Dagen slutade dock inte med detta då L1 många gånger fick kontakta olika myndigheter för 

att kunna ordna studiebesök eller ringa till CSN om elever som inte hade tillräcklig närvaro 

och därmed inte rätt till fortsatta studiemedel. L1 hade också som arbetsuppgift att genomföra 

en del institutionsarbete och att agera ”vaktmästare”. Detta innebar att han/hon hade hand om 

exempelvis in- och utlämning av böcker gällande elever och kollegor. Vaktmästarrollen 

kunde innebära att tömma papperskorgar, hämta kontorsmaterial och hålla allmän ordning i 

klassrummen. L1 påpekade även att han/hon fick ”samtala med elever på gott och ont” 

gällande uppförande både i och utanför klassrummet.  

 

L2 säger ” Huvudsakliga uppgiften är att driva lektioner ”. Utöver detta existerade även en del 

planeringsarbeten samt institutionsarbete för L2. En annan del som genomfördes av L2 var 

möjligheten till prövningar där han/hon som lärare genomför prov, muntliga diskussioner och 

rättningar av arbeten för att se om eleven har tillägnat sig kunskapen som behövs för att få ett 

högre betyg.  

 

L3 betonar vikten av elevkontakten och hur det tar upp mesta delen av dennes tid. Då han/hon 

mestadels har undervisat individer på en eftergymnasial nivå har han/hon mest mött 

ungdomar som tragglat sig genom gymnasiet. En annan grupp är vuxna som bestämt sig för 

att läsa upp sina betyg. Många av dessa elever har tidigare upplevt problem med sitt 

läsande/skrivande och måste tackla detta. Han/hon har även fått prata om sociala problem i 

elevens liv och betonar därför att vara en medmänniska ibland är viktigare än att undervisa.   

 

# Vilka saker kan du påverka som lärare och vilka saknar du kontroll över? 

L1 anser sig kunna påverka inom kurserna men att den övergripande planeringen och 

bestämmandet sker på ett högre plan där han/hon inte kan medverka som lärare. Exempelvis 

politik, studiebidrag och storleken på kurserna inom en utbildning ligger på en statlig nivå. 

Han/hon gav ett exempel på detta, ”Vi är styrda av schema programmet på gott och ont”. En 

annan del som L1 inte kan kontrollera är tillgången till elever. Detta är särdeles viktigt 

eftersom det styr tillgången av resurser. I denna del ligger även problematiken med 

studiebidragen till eleverna som han/hon inte har någon kontroll över utan är skyldig att 

redovisa elever som inte kommer. 

 

L2 kan påverka antalet kurser samt typen av kurser som han/hon har hand om. L2 kan även 

bestämma om han/hon vill ta mer prövningar eller handledningar i kurser. L2 är fri att forma 
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utseendet på kurserna dock har han/hon synpunkter på innehållet i en del kurser. Detta kan 

dock inte påverkas utan ligger på en mer statlig nivå hos skolverket. Anledningen till denna 

upplevelse att han/hon bestämmer mycket själv på institutionen beror på att cheferna är 

väldigt lite inblandade. När det gäller elever och CSN har han/hon ingen direkt kontroll över 

det. Han/hon är van att upp mot hälften av eleverna slutar innan kurserna har fullgjorts och 

rapporterar detta till CSN.  

 

L3 ansåg att det alltid funnits rum för att kunna dela upp hur de ville jobba, vad de skulle 

jobba med samt hur innehållet och utbildningen skulle se ut. Det har alltid funnits en ram men 

innanför den har det alltid varit fritt att arbeta. Det som inte kunde påverkas var 

anställningsformerna i skepnaden om hur lärarens arbetstider ska läggas upp. Den styrda 

varianten då läraren måste befinna sig på skolan under hela dagen eller då läraren kan 

bestämma själv var han/hon ska utföra sitt arbete. Annat de saknade påverkan över var 

schemaläggningen där läraren är bunden till terminer och lektioner i ett givet mönster. 

 

# Vilka arbetsuppgifter har ökat genom åren enligt dig? 

L1 säger ”Det övriga som inte har med undervisningen att göra”. L2 säger att inga 

arbetsuppgifter har ökat, dock har arbetsflödet förskjutits till att inbegripa andra uppgifter. 

Några exempel som gavs var att de ska genomföra prövningar. Detta är en ny arbetsuppgift 

som gjort att exempelvis kurser har fått stå tillbaka en del. Annat som genomförs är mer 

sammanträden med kollegor och chefer i form av planeringsmöten/konferenser. Detta är 

enligt L2 bara mycket rundgång och tillför inget.  

 

L3 har genom sina år inte märkt om arbetsuppgifterna har ökat utan anser att det beror på 

vilka kollegor är och hur samarbetet sker. Då personkemin i ett arbetslag fungerar ökar 

samarbetet och diskussionerna kring lärandet. Förr var det mer diskussioner om lektionen och 

hur denna skulle se ut och vara. Lyckas inte samarbetet kan det uppstå en situation där varje 

lärare går in för sitt och därmed skiftar arbetsuppgiften till att vara involverad i lektionen. 

Samarbete med kollegor för att uppnå en helhet och undvika kollisioner mellan ämnena för 

eleverna diskuteras också mer. 

 

# Har inflytandet och ansvaret som lärare ändrats genom åren? Om ja, på vilket sätt! 

L1 säger att ansvaret ligger mer på läraren i form av möten och konferenser för att starta 

kurser. L2 säger att det finns bestämmelser som inte kan frångås, eftersom det är så reglerat 
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vad en kurs ska innehålla samt hur många timmar kursen ska ges. När det sedan gäller 

bestämmandet inom kursen och vilka pedagogiska metoder som används har det inte ändrats 

eftersom han/hon anse sig alltid haft kontrollen över detta. Han/hon upplever inte att någon 

lagt sig i detta från ledningens håll. L2 går så långt som att säga ”Det är knappast att de vet 

hur det går till i ett klassrum”.  

 

L3 säger att inflytandet över undervisningssituationen har ändrats. Tillvägagångssätten för att 

arbeta med elever och ett ämne har blivit fler och han/hon är inte bunden till en viss kursbok 

eller vissa avsnitt. Det existerar enligt L3 en ram för vad som ska förevisas, hur detta 

genomförs eller med vilka hjälpmedel är fritt. 

5.2.3. Del 2: Utvecklingsmöjligheter 

# Vad gör du för att förbättra dig som lärare? 

L1 genomför kompetensutveckling i form av självutveckling. Han/hon genomför studiebesök 

på andra orter för att se hur de arbetar. Samarbete genomförs med lärarkollegor utanför det 

egna ämnet samt att han/hon även går på kurser som kompletterar eller uppdaterar dennes 

kunskaper.  

 

L2 berättar ”Jag läser väldigt mycket litteratur när det gäller mitt eget ämne”. Fortbildningen 

sker kunskapsmässigt hela tiden och L2 tror att alla lärare gör detsamma. Sedan är L2 också 

lyhörd om det kommer upp några nya pedagogiska experiment, där idéerna kan användas för 

att förbättra sin egen undervisning. L2 använder sig av olika tidskrifter för att fånga upp 

strömningar av förändringar, att vara allmänt intresserad av nya idéer och tips är nödvändigt. 

L2 påpekar däremot att detta inte är ett krav som lärare men anser att om intresset för ämnet 

finns kommer detta automatiskt. Enligt L2 så ligger inte vidareutveckling högt på listan över 

resurstilldelningar, de har en väldigt liten pott till detta och vid intervjutillfället kände han/hon 

inte till något större projekt för vidareutveckling. 

 

L3 säger att han/hon förbättrar sig när det gäller elevkontakten då dennes mål är att få ämnet 

intressant för sina elever. Det är inte sakkunskapen som ligger i fokus utan mer de 

pedagogiska verktygen som utvecklas och förbättras i syfte att underlätta för elevernas 

lärande. 

 

# Vad behövs för att höja läraryrkets status? 
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L1 framför tre stycken huvudlinjer för att höja statusen för läraryrket. Det första är att höja 

lönen i syfte att få det till ett attraktivt val hos ungdomar som bestämmer sig i sina 

yrkeskarriärer. Det andra är att öppna skolan ännu mer för omvärlden och visa på vad lärarna 

gör och varför de är viktiga i samhället. Det tredje är att genomföra nya program som är 

marknadsförda och exkluderar elever beroende på antalet sökande.  

 

L2 tror som L1 att det behövs ändras på flera delar i yrket, bl.a. att höja lönen för lärarna. L2 

anser att det börjar med lönen för att skapa ett intresse av folk som söker till lärarutbildningen 

och därmed höjer kunskapen generellt i lärarkåren. Detta är dock inte ideellt enlig L2 då 

lärare inte ska eftersträva att tjäna skyhöga löner, däremot behövs personer med mer kunskap 

för att bryta den dåliga spiralen som han/hon anser existerar i dagens skola. Spiralen är 

tillsättning av individer som inte klarar av yrket och dess uppgifter eftersom de ”inte har 

mycket på fötterna och får det jobbigt”. L2 nämner också att om lärarens kompetens ökade 

kan det leda till ökad status. Detta är inte nödvändigtvis att det höjer statusen hos yrket, 

däremot populariteten att välja läraryrket. 

 

L3 betonar att arbetsron hos elever saknas i dagens läge. Han/hon anser att lärarna inte har 

något att sätta emot då exempelvis några elever i klassen inte vill lära sig och stör ordningen i 

klassen. Ett av sätten för att undvika detta och därmed öka statusen är enligt L3 att låta 

lärarstudenter få mer praktik och erfarenhet att handskas med människor. Han/hon vill också 

se en återgång när det gäller de mer disciplinära möjligheterna som lärarna innehaft. Han/hon 

vill kunna exempelvis avvisa personer som inte ska vara på skolområdet. L3 anser också att 

lärarna ska uppskattas av samhället, det ska visa sig i både lönekuvertet och uppskattning från 

folk runtomkring.  

 

# Behöver lärarna mer inflytande över sin yrkesroll? Om ja, hur? 

L1 tycker att han/hon har ganska bra inflytande och anser att i det stora hela ska marknaden 

styra när det gäller urvalet av stoff samt social kompetens. L2 säger att i dennes situation så 

behövs inget mer inflytande. Däremot känner han/hon till en problematik med minskat 

inflytande på arbetstider för lärare på andra skolor. L2 har själv egenbestämmande över när 

och hur han/hon ska utföra in yrkesroll, exempelvis rättning av prov. L2 sitter då hellre 

hemma för att få det gjort istället för på skolan då han/hon ofta blir störd av elever eller 

kollegor. På andra håll måste läraren vara på skolan under hela dagen fram tills en viss tid. 
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Han/hon anser att detta ska vara upp till varje lärare och inte regleras från skolans håll. L3 

anser att han/hon också har det inflytandet som krävs som lärare. 

 

# Utvecklas Lärarrollen i rätt riktning enligt dig? 

L1 har inget direkt svar på denna fråga utan säger detta ” Vet ej, skeptisk. Kanske inte ska 

heta lärare längre”. L2 påpekar att han/hon har svårt att svara på denna fråga då utblick saknas 

hos andra skolor. Försök med ny pedagogik och andra typer av arbetsmetoder genomförs, i 

vilken utsträckning kan han/hon dock inte svara på.  

 

Enligt L2 har lärarnas roll ingen egen utveckling utan speglar alltid samhällsklimatet. 

Eftersom det är en institution i samhället blir det att spegla samhället och lärare är ingen 

speciell sort som påverkar samhället utan att det snarare är tvärtom, när samhällsförändringar 

sker måste lärarkåren följa efter. L3 är av samma åsikt som L2 att det är svårt att få 

överblicken, han/hon är också som L1 skeptisk till utvecklingen som sker just nu.  

6 Diskussion 
I denna del genomförs all diskussion och analys av arbetet. Första delen består av en 

resultatdiskussion över vad lärarna sagt, detta kopplas även till bakgrunden i arbetet. För att 

vara konsekvent har samma rubriker som i sammanfattningen av resultatet använts i denna 

diskussion och analys. Den andra delen består av en diskussion av metoden och hur den 

fungerade för detta arbete. 

6.1. Resultatdiskussion 

6.1.1. Del 1: Dagens arbetsmiljö och utveckling 

Det står klart att de tre intervjuade lärare alla har på något sätt mer än bara ren undervisning 

på sitt bord. Både L1 och L2 visar prov på ett ansvarsområde som inte enbart ligger inom 

klassrummets, det existerar även kansliarbeten och byråkratiska uppgifter som de måste ta 

hand om.  

 

Detta visar tydligt på det Falkner (1995) beskriver när det gäller skiftningen av 

ansvarsområdet som skedde i samband med decentraliseringen. Då periferierna(lärarna) fick 

ta över mycket av det direkta planeringsarbetet, t.ex. i samband med kurser. Däremot visar det 

inget i intervjun att de har någon direkt makt över dessa uppgifter. Detta återspeglas i SOU 
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1992:94 som beskriver att lärarna föresätts vara professionella och att de själva ska kunna 

utföra sin arbetsuppgift. Detta är för att kunna ta tillvara på kunskapen och erfarenheterna som 

de ska besitta. Men att de som Falkner (1995) nämner inte kan bestämma över vad de ska 

undervisa och lära ut om.  

 

Uppgifterna som läraren har enligt läroplanerna beskrevs av Brynolf m.fl. (1997) som tredelat 

med att vara förebild, undervisare och att kunna samarbeta. Detta visades tydligt som en 

förankring hur lärarna som intervjuades såg på sina uppgifter. Alla tre ansåg sig vara en 

undervisare med klara inslag av samarbete mellan kollegorna för elevens bästa. Den punkten 

som dock inte framgick direkt i intervjuerna var att vara en god förebild. Alla tre lärarna 

lyssnar och försöker hjälpa eleverna med deras sociala problem. Däremot tänker de 

förmodligen inte medvetet på att de ska vara förebilder för eleverna. 

   

Hargreaves (1998) skrev att den vanligaste bilden av läraren hos allmänheten är ståendes 

framför klassen vid katedern i en undervisningssituation. Genom intervjuerna visar det sig 

klart att detta inte är fallet då detta var det minsta delen av skoldagen. Större delen av tiden 

gavs, som det skrevs i Skolverket (2006), till problem med elever och samarbetet med 

kollegorna. Detta visar klart på det som beskrivs av Brynolf m.fl. (1997) som intensitet med 

de inre och yttre styrsystemen. Där L1 beskriver en situation som innehåller inslag på alla 

momenten i form av köpslående av tid från kollegorna, kontakt med olika myndigheter och 

ständiga kontakter med föräldrar och elever.  

 

Det som framkommer tydligt i möjligheten att påverka som lärare är det som innefattas inom 

intensiteten beskriven av Brynolf m.fl. (1997). Alla tre lärarna visar prov på yttre faktorer som 

styr deras arbetssituation utan att de har kunnat påverka något, exempelvis CSN och 

kursinnehåll. Annat som kom upp relaterad till de yttre faktorerna var saknaden av kontrollen 

kring hur mycket resurser skolan skulle få och hur skolans tid var bunden till terminer samt 

tidsblock i schemat. De visar även prov på det Falkner (1995) skrev om det ökade ansvaret 

som en lärare fick i samband med övergången till mål- och resultatstyrning, här är de med i 

utformningen av genomförandet men inte över vad innehållet är. Detta beslutande lämnades 

fortfarande kvar på nationella eller kommunala nivån. 

 

Trots att det i Skolverket (2006) påpekades att arbetsbördan har ökats och att det i 

intensitetstesen konsekvenser enligt Hargreaves (1998) betyder nya arbetsuppgifter på 
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bekostnad av annat kan ingen av de intervjuade säga att det direkt varit en ökning av 

arbetsuppgifterna. Istället beskriver de en ren förskjutning av uppgifterna, dilemmat är dock 

att dessa förskjutningar enligt L2 precis som i intensitetstesen inverkat på andra uppgifter. 

Vilken i sig kan tolkas som en ökning av arbetsuppgifterna eftersom tiden inte räcker till inom 

den vanliga skoldagen. 

  

Lärarna L1 och L3 kunde tydligt berätta om det ökade ansvaret när det gäller att starta en kurs 

och hur genomförandet skulle utformas. Samtidigt som de även kunde beskriva 

begränsningen som detta innebar då de inte hade kontrollen över ramarna kring kurserna i 

form av exempelvis innehåll och längd. L2 kunde inte vittna om ett ökat ansvar då han/hon 

alltid upplevt det som fritt, dock upplevs begränsningen fortfarande samma som för L1 och 

L2. Det är som Hargreaves (1998) skrev att lärarna leds runt genom t.ex. läroplaner. Den 

enskilda individen har fått stora möjligheter att genomföra sin egen undervisning men 

kollektivt är lärarna låsta vid olika bestämmelser.  

6.1.2. Del 2: Utvecklingsmöjligheter 

Samtliga tre lärare märkte av kravet som Brynolf m.fl. (1997) beskriver när det gäller att de 

konstant måste utvecklas och detta gör de på en fortgående basis. När det gällde nivåerna som 

Alexandersson (1994) nämnde är det tydligt att de genomför utbildning och utvecklar sig på 

en ren individ nivå. Inget de nämnde kunde dock relateras till att de var en del av en större 

och mer gemensam kompetensutveckling. Den enda läraren som gjorde någon referens till ett 

större sammanhang var L1 som nämner samarbete med andra lärare över ämnesgränserna som 

ett sätt att förbättra sig. Detta kan kopplas direkt till att vara professionell utövare som 

genomförs för att utveckla skolan.   

 

När det gällde valet av områden som de utvecklade sig på var rena sakkunskaperna och 

färdigheter representerade. L2 berättar att han/hon utvecklade sig genom att hålla sig ajour i 

tidskrifter på sitt eget område. L3 samt L2 nämnde att de alltid utvecklar och förbättrar sina 

pedagogiska verktyg för att användas till elevens bästa. Här syns det tydligt det som Madsén 

(1994) nämner att då lärare själva får bestämma kompetensutveckling lutar det mot det egna 

ämnet. Detta stämmer till fullo med intervjuerna där områdena de beskriver för utveckling 

endast ligger i det egna området. Det som kan uppfattas som avvikande i detta är utvecklingen 

av deras pedagogiska verktyg. Detta vill jag dock hävda att det hamnar inom det egna ämnet 
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eftersom de används i syfte att underlätta undervisningen och inte bland de allmänna 

områdena. 

 

De faktorer som lärarna ansåg att det behövde ändras för att höja statusen på yrket var Lönen, 

öppenhet, marknadsföring och kompetensutveckling. Lönen var en faktor hos alla tre, detta 

kan kopplas direkt till Strömberg (1996) beskrivning av en profession där hög status är 

sammankopplad till ett yrke som är välbetalt. Däremot är detta enligt de intervjuade endast ett 

medel till att få yrket intressant och mer populärt. Genom att dra till sig mer individer som vill 

utbilda sig till lärare hoppas de att kompetensen inom yrket ska ökas. De vill alltså använda 

detta som en morot för att i slutänden utveckla det som Englund (1992) beskriver som 

professionalism där kompetens är en av de inre kvalitéerna för yrket. L2 ger dock ett 

varningens tecken att det inte nödvändigtvis blir denna utgång. 

 

Med öppenhet menar de intervjuade att allmänheten ska få mer inblick i hur lärarens roll är i 

dagens skola. Det är ett steg i riktningen för att visa hur viktig lärarrollen är för samhället och 

att de ska uppskattas. Ska detta kopplas till någon specifik utvecklingsriktning måste det bli 

läraryrket som profession enligt Strömberg(1996). Speciellt problematiken kring de fyra 

kriterierna för en profession. Lärarna måste visa upp mer vad de gör och bryta allmänhetens 

bild som beskrevs av Hargreaves (1998) som stående framför katedern. Detta berör även 

anledningarna som Strömberg (1996) beskrev gällande saknaden av respekt och status hos 

allmänheten mot lärarna. 

 

Marknadsföring föreslås som ett sätt att öka statusen på läraryrket av L1. Tanken är att vissa 

utbildningar ska få en exklusivitet som indirekt även skapar en lärartjänst som är uppskattad 

av samhället. Detta är problematiskt att skapa inom den vanliga skolan då det är som Carlgren 

& Marton (2000) skriver att staten styr genom reformer av skolan och därmed har lärarna 

väldigt lite att säga till om detta. Det största problemet som Falkner (1995) beskriver är att 

lärarna i en marknadsstyrd utveckling kan komma att ses som en ren arbetskraft och få lite 

eller ingen tid till att utvecklas som yrke eller individ. 

 

L3 menar att mer praktik och erfarenheter hos lärarstudenter innan de kommer ut i yrket är ett 

sätt att höja statusen. Detta har en direkt koppling till den existerande kompetensutvecklingen 

som kan vara en utveckling av yrket. Här vill dock läraren ifråga förekomma problemet med 
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kompetensutveckling av färdigheter i skolan med att redan i utbildningen komma in mycket 

djupare på denna del.  

 

När det gäller inflytandet över sin egen yrkesroll verkar de intervjuade lärarna på det stora 

hela vara nöjda som det är. De anser sig ha tillräckligt med inflytande för att utföra sin roll. 

L1 menar att det inte är de som ska styra vad som ska läras ut eftersom stoffet alltid är i en 

förändring. Detta är i direkt linje med det Carlgren & Marton (2000) framför när det gäller att 

staten styr genom reformer och direktiv över lärarens/skolans roll i samhället. En av 

nackdelarna med detta kan vara som L2 beskrev situationen på andra skolor med väldigt 

reglerade arbetstider och scheman. 

 

När det gäller utvecklingen av lärarrollen framkom del intressanta svar som tydligt visar 

problemet som lärare står inför. Svarsalternativen kan delas in i skepticism, saknas utblick och 

ingen utveckling. 

 

Med skepticism menas att samtliga lärare var skeptiska när det gällde utvecklingen som den 

såg ut i dag för lärarens roll. Detta är konsekvensen av olika faktorer som beskrivs av bl.a. 

Brynolf m.fl. (2007) som ständigt förändrade krav, ökande ansvar och avsaknad av vad 

lärarrollen egentligen innebär och betyder i samhället. Lärarna ansåg att det var svårt att veta 

hur lärarrollen utvecklas nu eftersom de samtliga saknar utblick mot hur andra lärare och 

skolor arbetar. Detta är ett exempel på det som Hargreaves (1998) beskrev med att lärarna på 

en individnivå kan se hur deras arbetssituation påverkas. Men de kan inte få överblicken på 

det kollektiva av lärarkåren.  

 

L2 svarar med, lärarrollen har ingen utveckling, med detta menar han/hon att lärarna är en del 

av samhället och påverkas av det. Däremot kan det inte vara tvärtemot enligt L2. Detta kan 

hänvisas till det Carlgren & Marton (2000) skriver om staten och deras direktiv. Det är de som 

beslutar reformer och föregår hur lärarens roll ska se ut i skolan, inte läraren själv. Visst har 

lärarna fått ett större frirum att utföra sitt yrke, dock är detta fortfarande på villkor från staten. 

Även om vi skulle använda tanken som Falkner(1995) framförde om den ekonomiska 

utvecklingen blir lärarna ändå underordnad en annan utvecklingsprocess. 
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6.2. Metoddiskussion 

Valet av undersökningsmetod har varit korrekt utifrån Kvale (1997) och dennes beskrivning 

av kriterier för kvaliteten på intervjun. Ett av kriterierna gällde omfattningen av spontana och 

relevanta svar. Vilket uppstod i resultatet av de intervjutillfällen som genomfördes.  

 

Ett annat av kriterierna för en bra kvalitet gällde tolkningen och om den var korrekt eller ej. 

Med det semikonstruerade samtalet i linje med Denscombe (2000) och ledande frågor 

beskrivet av Kvale (1997) har det lyckats med att få inblick i hur de intervjuade tänkte och 

tyckte om undersökningsområden. De frågor som ställdes var en bra utgångspunkt för att få 

lärarna att berätta om sitt yrke och samtidigt få välja det som de själva ansåg var mest relevant 

för sin yrkessituation. Därefter användes ledande frågor för att testa tolkningen av deras svar 

direkt i intervjun men också för att få en klarare uppfattning av deras svar. 

 

Urvalsgruppen i denna undersökning med föresatsen att undersöka lärares åsikter och 

uppfattningar var relevant. De är som Kvale (1997) framför upp till intervjuaren och motivera 

urvalet. Motivering ligger i att då det valdes på en basis av antalet år i tjänst hade de en klar 

bild av sig själva som person och hur de uppfattade sin egen situation inom lärarrollen.  

 

Ovanan med att genomföra intervjuer är tydlig, detta visade sig genom avsaknaden av ledande 

följdfrågor då svaren var allt för kortfattade. Tack vare oerfarenheten var det också svårt att 

tillförlitligt lyssna på vad intervjupersonerna egentligen sade. Inspelning av intervjun ökar 

trovärdigheten då analysen och tolkningen av de intervjuade personernas uttalanden 

underlättades. Denna oerfarenhet fick däremot inte någon negativ effekt på resultatet av 

intervjun då deras åsikter och uppfattningar efterfrågas. Resultatet visar på att detta lyckades 

även om en del svar var korta. 

6.2.1. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

När det gäller reliabilitet är det svårt att bedöma om samma resultat skulle erhållas om 

undersökningen skulle genomföras med andra intervjuobjekt och på andra skolor. 

Anledningen till detta är att varje lärare står inför en unik situation beroende på hur klasserna, 

skolmiljön och åldrarna på eleverna ser ut. Det är som Svensson (1996) sade i sin text att detta 

begrepp inom den kvalitativa forskningen inte kunde brytas loss från validitetsbegreppet 

p.g.a. omöjligheten att jämföra datat mellan olika intervjutillfällen utan att bedöma validiteten 

i vardera av fallen.  
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Validiteten inom detta arbete ska i enlighet med Kvale (1997) ska bedömas utifrån resultatet 

och om detta verkligen gav svar på det som undersöktes. Föresatsen att använda intervjun som 

en metod att undersöka lärarnas arbetsmiljö/yrkesuppgifter samt deras utvecklingsmöjligheter 

som de uppfattade det lyckades då resultatet som erhölls visar svaret på frågorna sedda ur 

deras synvinkel. Validiteten i arbetet är alltså god då det tydligt visas i resultatet att svaren 

ligger inom undersökningsområdet.  

 

När det gäller generaliserbarheten enligt definitionen av Kvale (1997) med möjligheten att 

kunna genomföra en överlagring av data går detta inte. Utöver de tre personer som intervjuats 

kan inga generella mål presenteras. Det är tydligt hur olika arbetssituationerna är för 

respektive lärare, därmed går det inte att presentera någon enhetligt bild av några 

generaliseringsmål. Även om resultatet kan användas för första generaliseringsmålet är detta 

fortfarande inte fullständigt utan att genomföra fler intervjuer då svaren endast i några delsvar 

sammanföll. 

7 Slutsats & Framtida forskningsfrågor 
Samtliga tre lärare som intervjuats har beskrivit en arbetsmiljö som är väldigt dynamiskt och 

krävande med många andra yrkesuppgifter än att enbart undervisa eleverna som är den 

vanligaste bilden allmänheten har av läraren. Detta är även tydligt i den bakgrunden som 

tagits upp med påverkningar från alla håll med läraren i mitten. 

 

Lärarna som intervjuats anser alla att de har relativt stort inflytande och ansvar inom skolan. 

De kan själva utforma sin egen undervisning och påverka sin arbetsroll inom de givna 

ramarna. Dock fanns det ingen önskan att gå utanför dessa ramar och ha mer inflytande över 

skolan.  

 

När det gäller vilken typ av utveckling som ska ske för läraren återfinns varierande svar i 

intervjuerna som kan hänvisas till professionalism, professionalisering, kompetensutveckling 

och att marknaden styr. Marknaden i detta fall är då samhället och dess förväntningar på 

skolan. L2 sammanfattade detta på ett bra sätt ” Det förekommer enligt mig ingen specifik 

utveckling av lärarrollen utan det följer med hur samhället är” med detta menas att skolan är 

en del av samhället och läraren påverkas av detta. Däremot har läraren mycket svårare att 

påverka samhället i en annan riktning. Det fanns därför inte något entydigt svar av vilken väg 

de intervjuade ville gå för att utvecklas.   
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Något som uppdagats när intervjuerna genomfördes var hur olika svaren varierade beroende 

på var de jobbade men också vilken nivå de arbetade på. De lärare som intervjuades kom från 

gymnasieskolan samt eftergymnasial utbildning i någon form. Dessa hade olika syn på sitt 

eget yrke, vad som var viktigt och hur mycket de kunde kontrollera. Några frågor som dök 

upp under arbetet var.  

 

 Har nivån inom utbildningen en betydande del i hur deras situation upplevs av lärarna 

och hur den utvecklas? 

 Är det viktigare att ha sakkunskap inom gymnasieskolan och mer att vara en 

medmänniska inom den eftergymnasiala utbildningen? 

 

Dessa sista frågor som plockats fram är av den arten att de går använda som forskningsfrågor 

samt intressanta nog för att kunna studeras vidare i ett annat forskningsarbete.  
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