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SAMMANDRAG 

 
Antalet visstidsanställningar har ökat markant i Sverige de senaste tio åren. Vidare är 

det allmänt känt att läraruppdraget är förknippat med höga arbetskrav. Lärare idag 

förväntas knyta goda relationer till såväl elever som kollegor för att nå upp till 

yrkeskraven. Syftet med denna studie var att undersöka hur visstidsanställda 

upplever anställningsformen, hur den påverkar yrkesutövandet samt relationerna till 

eleverna. Deltagarantalet uppgick till sex gymnasielärare vilka valdes strategiskt 

efter undersökningens syfte. Studien har en kvalitativ ansats och en form av narrativ 

metod har använts för att samla in empiri, vilken består av berättelser. Deltagarnas 

berättelser har analyserats med hjälp av en form av narrativ analysmetod för att 

besvara de uppställda frågeställningarna. Resultatet visar att lärarna upplever 

anställningsformen som en möjlighet till arbete och ökad yrkeserfarenhet men också 

som starkt knuten till otrygghet och osäkerhet. Visstidsanställningen påverkar 

yrkesutövandet då planeringsarbetet och samarbetet med kollegorna försämras. 

Vidare upplever några deltagare att relationerna till eleverna inte påverkas alls till 

följd av visstidsanställningen, medan andra anser att relationerna inte utvecklas. 

Deltagarna upplever att relationsarbetet försvåras på grund av lärarbyten då dessa 

bidrar till en ökad oro hos eleverna.  
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1 INTRODUKTION 

Att vara lärare idag innebär ett ständigt integrerande med andra människor, såväl elever 

som kollegor och det sociala samspelet är enligt mig en förutsättning för att lyckas med 

det pedagogiska uppdraget. Läraren spelar en viktig roll för huruvida eleven utvecklas, 

både kunskapsmässigt och socialt (Utbildningsdepartementet, 1998). En fungerande 

relation mellan lärare och elev bygger på en väl fungerande kommunikation som in sin 

tur bygger på en ömsesidig trygghet (Aspelin, 1999, 2003, Hundeide, 2006). Av egen 

erfarenhet från vikariat på en gymnasieskola anser jag att det tar tid att bygga upp 

fungerande relationer till eleverna som kännetecknas av ovan nämnda beskrivning. 

Vidare är det allmänt känt att visstidsanställningarna inom skolan ökar och allt fler lärare 

har idag ett tidsbegränsat anställningskontrakt. I en artikel publicerad i Västerbottens-

Kuriren den 9 oktober 2009 varnar skolinspektionen för att viktig kunskap om elever går 

förlorad vid lärarbyten och att skolorna måste bli mer systematiska i sin hantering av 

denna information. Jag anser att fler tidsbegränsade anställningar i sin tur innebär fler 

lärarbyten, vilket i slutändan påverkar eleverna. Att arbeta som lärare idag innebär 

således inte enbart ett samarbete med elever utan också samarbete med kollegor. Idag är 

det vanligt inom skolan att lärarna arbetar i lag där man tar gemensamma beslut och 

tillsammans försöker nå upp till yrkeskraven (Jönsson, 1998). Under min tid på 

lärarprogrammet och genom erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning har jag 

förstått att läraruppdraget innefattar så mycket mer än bara undervisning och 

provrättning. Det är ett uppdrag som kännetecknas av flexibilitet och samarbete, där man 

är beroende av planering för att känna sig trygg i yrkesrollen. Vid samtal med 

visstidsanställda lärare har jag uppmärksammat en känsla av osäkerhet och en avsaknad 

trygghet. Att vara anställd under tidsbegränsning tror jag skapar andra förutsättningar för 

yrkesutövandet som i sin tur påverkar eleverna. I detta sammanhang blir det därav enligt 

mig både väsentligt och aktuellt att ur ett lärarperspektiv undersöka hur visstidsanställda 

lärare upplever att anställningsformen påverkar yrkesutövandet. 

 

Det övergripande syftet med denna studie blir således att med utgångspunkt i 

visstidsanställda lärares berättelser undersöka hur de upplever att vara anställd under 

tidsbegränsning, hur anställningsformen påverkar yrkesutövandet samt relationerna till 

eleverna. 

 

 

. 
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2 BAKGRUND 

I detta avsnitt följer en definition av begreppet tidsbegränsad anställning samt en 

genomgång av för studien relevant statistik på området. Vidare görs en beskrivning av 

läraruppdraget i dag samt den psykosociala arbetsmiljön. Avslutningsvis följer en 

beskrivning av lärare-elev-relationens inverkan på elevens kunskapsmässiga och sociala 

utveckling. 

 

2.1 Tidsbegränsad anställning 

Med visstidsanställning eller tidsbegränsad anställning avses att en arbetstagare är 

anställd till ett visst datum, för en särskild uppgift eller med anledning av en särskild 

händelse.
1
 Anställningsformer kan delas upp i två kategorier, fastanställning, även kallat 

tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning som också benämns 

visstidsanställning (Larsson, 2008). Anställningsformerna regleras i lagen om 

anställningsskydd (SFS 1982:80), genom kollektivavtal och direktiv från EU. Vidare 

finns det olika typer av tidsbegränsade anställningar. Vikariat innebär att den anställde 

ersätter en ordinarie anställd som är frånvarande av olika orsaker, det kan bland annat 

röra sig om sjukdom, barnledighet eller studier. Provanställning innebär att man är 

anställd under en försöksperiod och när denna löpt ut ska man övergå till fast anställning 

om inget annat anges. Vid en projektanställning är man anställd för att genomföra en 

specifik arbetsuppgift och som behovsanställd är det en specifik period som definierar 

anställningen (Larsson, 2008). Enligt Wallette (2004) skiljer sig förekomsten av olika 

tidsbegränsande anställningar åt beroende på vilken bransch eller sektor man fokuserar 

på. I branscher som till exempel utbildningssektorn där det finns ett omedelbart behov 

att ersätta en frånvarande anställd är vikariat vanligare än i andra sektorer. Vidare 

återfinns tidsbegränsade anställningar inom alla branscher och sektorer och därmed inom 

både hög- och låglönearbeten.  

 

2.1.1 LAS – lagen om anställningsskydd 
Innan lagen om anställningsskydd, LAS, trädde i kraft 1974 reglerades arbetsgivarens 

rätt att anställa personal på tidsbegränsade kontrakt genom kollektivavtal. LAS stärkte 

anställningsskyddet för de fast anställda samtidigt som det skapade en möjlighet för 

arbetsgivaren att anställa personer för en viss tid, viss säsong samt för visst arbete 

(Håkansson, 2002).  Vidare menar Håkansson (a.a.) att lagen har reviderats genom åren 

och 1997 blev det tillåtet att ingå i lokala avtal om tidsbegränsade anställningar. Från 

och med år 2000 ska en person som vikarierat hos en arbetsgivare tre år under den 

senaste femårsperioden automatiskt erhålla tillsvidareanställning. Fortsättningsvis ska 

uppsägningar på grund av arbetsbrist ske i turordning, vilket innebär att längre 

anställningstid ger företräde till fortsatt anställning (a.a.). Enligt Glasvå (2001) har lagen 

om anställningsskydd bidragit till att det blivit enklare för arbetsgivaren att anställa på 

tidsbegränsade kontrakt. Reglerna för tidsbegränsade anställningar är semidispositiva, 

viket kortfattat innebär att dessa kan förhandlas bort i kollektivavtal. Något som i sin tur 

innebär att det i dessa avtal både förekommer utvidgningar såväl som inskränkningar.  

 

                                                 
1
 Definitionen hämtad ur prop. 2001/02:97 s. 36 
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2.1.2 Utvecklingen av tidsbegränsade anställningar i Sverige 
Arbetskraftsundersökningarna (AKU) har fram till 1987 inte skilt mellan fasta 

anställningar och tidsbegränsade anställningar, vilket innebär att det senare enbart kan 

studeras ur en relativt kort tidsintervall. Totalt sett har andelen tidsbegränsade 

anställningar ökat med 32,5 procent under perioden 1987–1999 (Håkansson, 2002). I 

mars år 2010 uppgick antalet tidsbegränsat anställda i Sverige till 586 000 personer 

(AKU, 2010). Vidare har antalet tidsbegränsade anställningar visat sig variera i takt med 

konjunkturen i Sverige. Under högkonjunkturen i slutet av 1980-talet minskade antalet 

tidsbegränsade anställningar för att sedan öka igen i samband med lågkonjunkturen i 

början av 1990-talet (Håkansson, 2002).  

 

2.1.3 Lärare med tidsbegränsad anställning 
Enligt Håkansson (2002) övergår tidsbegränsat anställda inom skolan i lägre 

utsträckning över till fast anställning i jämförelse med andra branscher. Ungefär en 

fjärdedel är under en tvåårsperiod rörlig, vilket innebär att de går mellan tidsbegränsade 

anställningar utan att vara arbetslösa i mellan. Dock är risken större för en tidsbegränsat 

anställd person inom skolan att denne mellan de tidsbegränsade anställningarna går 

arbetslös då en jämförelse görs med andra branscher. Vidare har det, som tidigare 

nämnts, visat sig att de olika branscherna tillämpar olika typer av tidsbegränsade 

anställningar. Inom industrin är provanställningar vanligare, en anställningsform som 

knappt förekommer inom skolan där det istället är vikariat som är den vanligaste formen 

av tidsbegränsad anställning (a.a.). 

 

2.1.4 Avgränsningar 
I denna studie används begreppen tidsbegränsad anställning och visstidsanställning, 

dock syftar de till samma kategori av anställda. Begreppen avser en arbetstagare som är 

anställd till ett visst datum, för en särskild uppgift eller med anledning av en särskild 

händelse. Då syftet med rapporten inte är att undersöka specifika förhållanden inom 

ovan nämnda kategorier används samlingsbegreppen tidsbegränsad anställning och 

visstidsanställning. 

 

2.2 Läraruppdraget 

I följande avsnitt görs en beskrivning av läraruppdragets utveckling med syftet att 

redogöra för läsaren vad det innebär att vara lärare idag. 

 

2.2.1 Utveckling och professionalisering 
Krejsler (2008) menar att läraruppdraget utsatts för stora förändringar de senaste två-tre 

decennierna, vilket innebär att det inte längre är aktuellt att tala om skola och lärare på 

samma sätt som tidigare. Sedan 1960-talet har västvärlden gått från bondesamhällen till 

service- och kunskapssamhällen där utvecklingen präglats av en radikal globalisering 

och individualisering. 1980-talet innebar en kraftig marknadsanpassning av offentliga 

institutioner som kännetecknades av reformer och rationaliseringar, vilka förändrat 

synen på skolorganisation och utbildning. Enligt (a.a.) så har en självägande institution 

med marknadsliknande villkor ersatt den hierarkiska byråkratiska institutionen som 

kontrollerades genom central styrning. De förändrade villkoren för skolorganisationen 

har i sin tur inneburit att dess medarbetare, det vill säga lärarna, idag tvingas arbeta i en 
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organisation som kontinuerligt förändras och som kräver ett aktivt engagemang. För den 

enskilda läraren innebär detta allt högre krav på att denne kontinuerligt arbetar för att 

utvecklas och bibehålla en kompetensprofil som stämmer överrens med kraven, som i 

sin tur ständigt förändras. Detta leder till i sin tur att visstidsanställningar, i form av 

projektanställningar blir allt vanligare inom skolan (a.a.). Hargreaves (1998) menar att 

det finns ett konstant krav på dagens lärare att de hela tiden ska förändra sig och att 

denna önskan aldrig varit så stark som den är idag. Dock bidrar denna 

förändringsprocess, som i grunden har välmenta intentioner som avser att respektera 

lärarnas bedömningsförmåga samt stödja deras yrkesmässiga utveckling, till att de 

pressas in i icke flexibla arbetsformer och därav hämmas av styrning och kontroll (a.a.). 

Hargreaves (a.a.) talar om professionalisering vilket syftar till de förändringar och 

utvidgningar av läraruppdraget som skett den senaste tiden. Undervisningen har blivit 

mer komplex och lärarna tvingas inta olika ledarroller, bli samarbetspartners med sina 

kollegor, delta i gemensamma beslutsprocesser och fungera som handledare inom sina 

egna expertområden. Läraruppdraget beskrivs som allt mer intensivt, med ökad press 

och ständiga innovationer där arbetsvillkoren inte håller jämna steg med 

förändringstakten. 

 

2.2.2 Kompetensnomad 
Enligt Krejlser (2008) bör man inte längre använda samma begrepp som tidigare för att 

beskriva läraruppdraget då dessa inte speglar de förändrade villkoren. Begreppet 

kompetensnomad föreslås och en beskrivning av begreppet ger en inblick i hur 

läraruppdraget ser ut idag. En kompetensnomad är en serviceinriktad person, som rör sig 

dit det finns behov av service. I ett livslångt lärande utvecklar denna sin 

kompetensvokabulär kontinuerligt med syftet att matcha de ombytliga behov som finns i 

verksamheten. Kompetensnomaden har inte en identitet. Hon har allt oftare flera 

tidsbegränsade anställningar samtidigt vilka kräver att hon använder sina multipla 

identiteter för att konstruktivt kunna bidra till arbetssätt som allt oftare är 

ämnesövergripande och i en ständig förändring (a.a.). Hargreaves (1998) talar om det 

gränslösa jaget. Postmoderniteten medför inte enbart förändringar av vilka upplevelser 

och erfarenheter läraren får i organisationen utan förändrar likväl hur denne upplever sig 

själv. Individens jag blir något som denne visar upp och som andra människor tolkar och 

inte något som har en egen varaktighet och inre substans.  

 

Enligt Selander (2008) har läraren i uppdrag att organisera undervisning för unga 

människor, denne ska stödja eleverna i deras olika läroprocesser men också i att bli goda 

samhällsmedlemmar med grundläggande humanistiska och demokratiska värderingar. 

Omgivningens krav på skolan innebär att läraren måste kunna motivera sina beslut och 

ställningstaganden för kommunens politiker och skoladministratörer, för rektor, för 

kollegor, för andra yrkesgrupper inom skolan, för föräldrar och inte minst för eleverna. 

Lärare idag står inför en mängd av tolkningssituationer som innebär att denne i sitt 

arbete måste tolka situationer med många olika lager av förståelse och utifrån dessa 

avväga handlingsalternativ. Vidare innefattas läraryrket av planering, genomförande och 

bedömning av en lärprocess (a.a.).  

 

2.2.3 Interaktion 
Hultman och Wedin (2008) menar att läraryrket idag till stor del handlar om interaktion 

med andra människor och att detta sker på tre områden. Samtliga områden genomsyras 
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av att det sker ett samspel mellan lärare och elev. Relationsarbetet innebär att läraren 

dagligen är engagerad i olika former av interaktion med eleverna. Det görs stora 

ansträngningar för att skapa individuella relationer till eleverna med syftet att kunna 

bemöta var och en på det sätt som bäst passar individen. Det krävs att lärarna känner 

sina elever på djupet för att det sist nämnda ska bli möjligt. Relationer är levande och 

etableras inte en gång för alla, vilket innebär att läraren måste arbeta aktivt på olika sätt 

för att upprätthålla relationerna. Individuella samtal med eleverna krävs för att inte bara 

komma till rätta med störande beteenden på lektionerna utan också för att främja elevens 

individuella utveckling. Vidare förekommer det ofta samtal utan direkt koppling till 

skolan, med syftet att förbättra relationen ytterligare mellan lärare och elev. Det viktigt 

att läraren lyssnar seriöst vid dessa samtal och att denne tar sig tid till samtal då eleven 

visar att denne vill berätta något (a.a.).  

 

Vidare menar Hultman och Wedin (2008) att läraren vid didaktisk förkovran modifierar 

det han eller hon tidigare använt i sin undervisning till den specifika gruppen eller 

klassen. Undervisningen anpassas efter de förutsättningar som råder med syfte att 

optimera elevernas lärande. Författarna talar om en mognadsprocess för läraren vilken 

innebär att denna efter en tids yrkesutövande blir mer erfaren och bättre på att anpassa 

sin undervisning efter gruppen eller klassens behov. Det betygsrelaterade arbetet är 

knutet till det gällande betygssystemet och det krav på att alla elever ska uppnå godkänt i 

samtliga ämnen. Detta innebär att läraren utvecklar strategier för varje enskild elev för 

hur de ska nå de mål som finns uppsatta i kursplanen. Det handlar om att läraren 

anpassar sig efter systemets krav, men också att denne anpassar systemet utifrån sin 

professionalism och helhetssyn på elevens situation (a.a.). Enligt Hargreaves (1998) har 

den stora förändring som skett inom läraruppdraget bidragit till att många lärare idag 

känner en skuldkänsla eftersom arbetet aldrig tar slut och man kan alltid göra mer. Det 

finns alltid saker som man kan göra bättre, vilket innebär att läraren aldrig kan arbeta för 

mycket. Osäkerheten kan leda till att läraren försöker minimera riskerna och därav satsar 

på trygga undervisningsmetoder. Något som i sin tur leder till att elevernas förväntningar 

och prestationer sjunker (a.a.). 

 

2.2.4 Individualisering 
Enligt Vinterek (2006) har begreppet individualisering flera betydelser och kan därav 

tolkas på flera olika sätt. Motivet för individualisering i skolan syftar ofta till att läraren 

skall se till varje elevs unika behov och på så sätt skapa goda förutsättningar för att den 

senare utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Det handlar främst om elevens 

behov av kunskap och tillfredsställelse. Den enskilde elevens kunskapsläge bör beaktas 

och läraren förväntas därav anpassa sin undervisning efter elevens individuella 

förutsättningar och lärstilar. Löwing och Kilborn (2002) menar att individualiseringen 

som koncept är svårt att omsätta i praktiken samt att begreppet syftar till att tillgodose 

olikheter hos eleverna. Individualisering handlar om att stoffet som ska läras bör 

anpassas till varje elevs individuella förutsättningar, som till exempel förkunskaper, 

intresse och lärförmåga.  Anpassningen kan av den enskilde läraren upplevas som 

omöjlig och därav bör individualisering i första hand ses som strävansmål. 

 

2.2.5 Arbetslag 
I dagens samhälle är många arbetsorganisatoriska modeller baserade på någon form av 

grupparbete. Inom skolan är arbetslag en av den senaste tidens mest populära reformer 
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(Jönsson, 1998). Hargreaves (1998) menar att arbetslagen är en produktiv och löftesrik 

lösning på de många utmaningar, oförutsägbara problem och intensifierade 

förväntningar som skolan tvingas bemöta i ett postmodernt samhälle. Men trots att 

samarbete och kollegialitet innebär många fördelar kan de också vara skadliga för 

individen och för gruppen. Enligt Jönsson (1998) bör alla lärare oavsett inställning till 

lagarbete vara med och delta på samma villkor, både gällande processen och det 

kommande arbetet. Vidare är det skolledningens uppgift att genom tjänstefördelning och 

schemaläggning skapa goda förutsättningar för att arbetet i arbetslag kan genomföras. 

Därav bör man vid utformandet av arbetslagen sträva efter att merparten av 

medlemmarnas undervisning är knuten till en gemensam elevgrupp. Dock är det många 

lärare som i sammanhanget får en alibitjänst vilket innebär att denne tillhör arbetslaget 

på pappret men i verkligheten inte har någon möjlighet till att på ett konstruktivt sätt 

bidra i lagarbetet. En grundläggande förutsättning för att arbetet i arbetslagen fungerar är 

att det disponeras en gemensam tid. Arbetslagen måste få tid till att diskutera, planera 

och komma överrens. Vidare är det viktigt att alla deltagare är insatta i, och klarar av att 

ta ansvar för de uppgifter och ansvarsområden som de blir tilldelade samt att det finns en 

tydlig arbetsfördelning inom laget (Jönsson, 1998).  

 

2.3 Den psykosociala arbetsmiljön 

Psykosocial arbetsmiljö ett svårdefinierat begrepp som är mångtydigt. Den psykosociala 

miljön ingår i begreppet arbetsmiljö vilken kännetecknas av fysiska faktorer så som 

bullernivå, belysning, arbetsställningar med mera. Den psykosociala arbetsmiljön syftar 

till organisationen och fokuserar på innehåll i arbetsuppgifter, inflytande, samarbete med 

kollegor och personlig utveckling hos de anställda. Dessa faktorer påverkar de anställdas 

känsla av trygghet, trivsel och tillfredsställelse (Renborg & von Schéele, 1995). Enligt 

Westlander (1978) menar psykologen Erik H Eriksson att individens samspel med 

omgivningen utvecklar och styr människan. Den sociala omgivningen har en avgörande 

betydelse för hur en individs jag utvecklas. Jaget kan jämföras med en individs 

självkänsla eller självuppfattning. En positiv självuppfattning ökar den psykiska hälsan 

och välbefinnandet hos individen. Vidare menar Theorell (2003) att begreppet 

psykosocial arbetsmiljö är kopplat till samspelet mellan psykiska och sociala faktorer. 

Det är viktigt att individen upplever att denne kan hantera och kontrollera 

arbetssituationen, saknas denna känsla av kontroll ökar risken för negativ stress vilket i 

sin tur kan leda till sjukdom. Begreppet psykosocial arbetsmiljö har alltså både en 

psykisk och en social inriktning där samspelet mellan delarna påverkar individens 

välbefinnande. Den psykiska hälsan påverkas av sociala faktorer som meningsfullhet, 

ansvar, kontroll över arbetet och inflytande. Som tidigare nämnts kan förhållandet 

mellan de olika delarna bidraga till en negativ stress hos individen, vilket i sin tur kan 

sänka motivationen till att genomföra vissa arbetsuppgifter (a.a.). Individens sociala 

sammanhang viktigt för att denne ska utveckla en positiv självuppfattning. Handledning 

i arbetet och en bra dialog med kollegorna bidrar till att den anställda känner 

tillfredsställelse vilket krävs för att denne ska bevara sin yrkesprofession (Malmsten 

Olsson & Stavborg, 2003).  

 

2.3.1 Krav och kontroll 
Sociologen Robert Karasek har utvecklat en modell (Fig.1) som fokuserar på 

upplevelsen krav och kontroll i arbetet. Graden av arbetskrav och graden av egenkontroll 

utgör huvudvariablerna i modellen och har ett samband (Furåker, 1991). Hög grad av 



9 

egenkontroll kan till exempel balansera höga arbetskrav, vilket gör att de senare upplevs 

som hanterbart. Vidare har modellen en stressdiagonal och en aktivitetsdiagonal och 

med hjälp av dessa kan fyra typer av arbete urskiljas (Theorell, 2003). Arbeten med låg 

grad av egenkontroll och höga krav benämns högstressarbeten. Arbeten med låga krav 

och låg egenkontroll resulterar i passiva arbeten. Hög egenkontroll och låga arbetskrav 

innebär lågstressarbeten och avslutningsvis innebär höga krav samt hög egenkontroll ett 

aktivt arbete. Enligt Theorell (a.a.) är det graden av egenkontroll som skiljer bra arbeten 

från dåliga. Arbetskraven syftar till de kravs som ställs på individen för att denne ska 

kunna utföra sitt arbete, vilka kan vara psykologiska och fysiologiska. Det senare 

kännetecknas av arbetsmiljön, så som ljudnivå och riskfyllda arbetsuppgifter. 

Psykologiska krav syftar till mängden arbetsuppgifter i förhållande till tid och 

svårighetsgrad. Furåker (1991) menar att individens egenkontroll består av två delar, där 

den första fokuserar på om den anställde får användning för sina kvalifikationer i arbetet 

samt om denne utvecklar sin kompetens. Den andra delen av egenkontroll fokuserar på 

om individen tillåts att fatta gena beslut i arbetet och därav kan påverka upplägget. 

Vidare talar Theorell (2003) om socialt stöd vilket handlar om individens upplevelse av 

stöd från kollegor i dennes omgivning. Det sociala stödet är viktigt då det kan 

kompensera för svåra arbetssituationer. 

 

 
Figur 2.1: Karasek och Theorells krav- och kontroll modell (Aaronsson, 1987, s.24). 

 
 

2.3.2 Upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön 
Enligt Rubenowitz (1991) finns det fem faktorer som påverkar individens upplevelse av 

den psykosociala arbetsmiljön. Egenkontroll i arbetet innebär att den anställde kan 

påverka mycket av sitt arbete till exempel arbetsfördelning och arbetssätt. Positivt 

arbetsledningsklimat betyder att ledningen har ett nära samarbete med de anställda och 

att det finns en öppen kommunikation mellan parterna. De anställda upplever att deras 

åsikter och önskningar tas på allvar. Stimulans från arbetet syftar till att den anställde 

upplever att dennes kunskaper kommer till sin nytta samt att det ges möjlighet till att 

utvecklas och lära sig nya saker.  Vidare innebär god arbetsgemenskap att de anställda 

ges möjlighet till ett nära samarbete med kollegor där möjlighet till stöd finns vid svåra 

arbetssituationer. Avslutningsvis menar Rubenowitz (a.a.) att en lagom arbetsbelastning, 

som kännetecknas av att utmaningarna är hanterbara men inte kravlösa är viktig för den 

psykosociala arbetsmiljön. Vidare är det är viktigt att arbetstagarna ges möjlighet att 

koppla av vid stress då detta påverkar individernas känsla av trygghet och kontroll.  
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2.3.3 Psykologiska kontrakt och anställningsotrygghet 
Relationen som uppstår mellan arbetsgivare och arbetstagare är av stor vikt för att 

organisationen ska kunna nå framgång samt för att arbetstagarna ska kunna känna 

välmående. Psykologiska kontrakt är outtalade överenskommelser om de åtaganden 

parterna har gentemot varandra (Schurer Lambert, Edwards & Cable, 2003). Enligt 

Hartley (1999) är det psykologiska kontraktet subjektivt och varierar därav från person 

till person. Kontraktet innefattar ett outtalat samförstånd mellan den anställde och 

dennes arbetsgivare där båda parternas förväntningar på varandra ingår. Den anställde 

förväntar sig att arbetsgivaren ska ge arbetsuppgifter som stämmer överrens med dennes 

förutsättningar och kunskaper, ge feedback när denne gjort någonting bra samt att det 

ges en möjlighet till att utvecklas. Vidare har arbetsgivaren förväntningar på den 

anställde, att denne ska vara lojal och arbeta hårt för organisationens skull. När dessa 

förväntningar inte infrias kan det uppstå konflikter vilket i sin tur leder till minskad 

produktivitet. Enligt Hellgren (2003) är begreppet anställningsotrygghet kopplat till den 

anställdes reaktioner på hot gällande förändringar som rör individens anställning. 

Reaktionerna kan leda till en negativ stress för individen som får konsekvenser för 

dennes välmående, arbetsrelaterade attityd och beteende. Hartley (1999) menar att 

omfattningen av en individs upplevelse av anställningsotrygghet bygger på individens 

egna tolkningar och evalueringar av de signaler som organisationen sänder ut. 

Anställningsotryggheten existerar inom individen och styrs av dennes uppfattningar. 

Vidare menar Burchell m.fl. (2002) att omfattningen av anställningsotrygghet hos den 

anställde inte enbart beror på sannolikheten av att bli av med arbetet utan också på de 

efterföljande konsekvenserna. Personer i medelåldern och som har barn upplever mer 

anställningsotrygghet än de som är yngre eller äldre och inte har barn. Anledningen är 

att konsekvenserna för de med familj upplevs som mer allvarliga om de skulle förlora 

sina arbeten (a.a.).  

 

2.4 Lärare-elev-relationen 

Enligt Hultman och Wedin (2008) utgör relationsarbetet med eleverna en grundläggande 

del av läraryrket idag. I följande avsnitt används vanligt förekommande begrepp på 

området för att göra en beskrivning av lärare-elev-relationens inverkan på elevens 

kunskapsmässiga och sociala utveckling.  

 

2.4.1 Läroplanen 
Läroplanen för de frivilliga skolformerna, Lpf-94 (Utbildningsdepartementet, 1998) är 

grunden för hur skolans verksamhet ska bedrivas och i denna finns tydliga riktlinjer för 

vad som är skolans viktigaste uppgift. Enligt Lpf-94 är en av grundförutsättningarna för 

att en elev utvecklas, både socialt och kunskapsmässigt att läraren lyckas skapa goda 

relationer med eleven. Det är läraren som är ansvarig för att dessa relationer utvecklas 

och uteblir dessa kan det få konsekvenser för elevens kunskapsutveckling. Enligt Lpf-94 

är skolans huvuduppgift bland annat att förmedla kunskaper och skapa förutsättningar 

för att lärande och utveckling ska ske. Undervisningen ska anpassas efter de olika 

förutsättningar och behov som varje elev har. Detta innebär att läraren ska utgå från den 

enskilde individens, erfarenheter och tänkande samtidigt som elevens självförtroende, 

vilja och förmåga att lära ska stärkas. I Lpf-94 poängteras vikten av en god lärare-elev-

relation än mer tydligt. Bland annat ska läraren stödja, stimulera och handleda eleven 

samt ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. Varje elev ska få stimulans att 

växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar. Eleven 
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ska mötas med respekt för sin person och sitt arbete och för elever med negativa 

skolerfarenheter ska skolan återskapa en positiv inställning till skolan (a.a.). Även i 

Lärares yrkesetik nämns vikten av att läraren i sin yrkesutövning skapar och 

upprätthåller förtroendefulla relationer med eleven. Läraren ska bland annat bemöta 

eleverna med respekt för deras person och integritet (Lärarförbundet, 2002). 

 

2.4.2 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism vilar på grundtanken att individens beteende inte skall ses som 

medfött utan snarare som en produkt av det sociala samspelet mellan individer. Enligt 

Trost och Levin (1996) vilar den symboliska interaktionismen på fem hörnstenar, social 

interaktion, symboler, aktivitet, betoning av nuet och definition av situationen. 

Definitionen av en situation skall ses som den viktigaste av de fem hörnstenarna för hur 

vi formas som människor enligt författarna. Det innebär att om man definierar en 

situation som verklig blir den också verklig i sina konsekvenser. Under en människas 

barndom så kan man oftast finna en eller flera betydelsefulla personer som barnet lär sig 

av. Det behöver inte vara barnets mamma eller pappa utan kan också vara en lärare eller 

vän. Denna person, som i detta sammanhang kallas för den signifikanta andra spelar en 

mycket viktig roll i hur barnet senare i livet kommer uppfatta sin omgivning samt agera i 

olika framtida situationer (a.a.). 

 

Enligt Aspelin (1999) menar Mead att socialisationsprocessen sker på alla punkter och i 

alla avseenden genom social interaktion. Socialisationen kan ses som jagets sociala 

födelse men också dess fortsatta utveckling. Barnets jaguppfattning utvecklas i samspel 

med andra människor till att börja med genom barnets respons och signifikanta andras 

gensvar men ju längre tiden går ju mer utvecklas detta till att interaktionen sker med 

meningsfulla symboler. Aspelin (a.a.) menar vidare att man kan se socialisation som 

social anpassning. Man antar att det finns en rådande social ordning vilken är uppbyggd 

av normer, värderingar och regler. Människan föds in i en social värld och lär sig den 

sociala ordningen genom interaktion. Det är tack vare den signifikante andra som 

individen lär sig att bli en samhällsvarelse. För skolan är detta av stor vikt då begreppen 

socialisation och interaktion får konsekvenser för hur vi ser på pedagogisk verksamhet. 

Vidare menar Aspelin (a.a.) att skolan har en officiell funktion som framför allt 

fokuserar på att främja elevers lärande och att fostra dem till att bli demokratiska 

medborgare. Skolans informella funktioner kan lätt sammanfattas med begreppet den 

dolda läroplanen. Om den öppna läroplanen rör verksamhetens innehåll och syften så 

handlar den dolda läroplanen om dess osynliga funktioner och de olika sätt på vilka 

undervisningen går till. Dolda interaktionsprocesser är av mycket central betydelse för 

socialisationsprocessen i skolan. Detta genom den genomsyrande pedagogik som mer 

eller mindre omärkbart präglar det sociala livet i skolan (a.a). 

 

2.4.3 Det sociokulturella perspektivet 
Enligt Hundeide (2006) utgör dialog grunden för en individs utveckling. Barns och 

ungas utveckling är en del av en kulturell utvecklingsprocess där pedagogen fungerar 

som vägvisare. Detta innebär att samspelet mellan lärare och elev blir helt avgörande för 

individens utveckling. Denna utvecklingsprocess fungerar enbart om det etableras en 

kontakt och ett engagerat samspel mellan läraren och eleven. Enligt Dysthe (2003) 

bygger samspelet på att läraren har kunskap och är medveten om elevens sätt att tänka 

och lära vilket i sin tur leder till att undervisningen kan anpassas. En god relation innebär 
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goda möjligheter till lärande samtidigt som en negativ relation istället kan bli ett hinder 

för lärande. Wedin (2007) hävdar att relationen mellan lärare och elev har stor betydelse 

för elevens utveckling, både socialt och kunskapsmässigt. Vid användandet av ett 

sociokulturellt perspektiv går läromiljö och motivation hand i hand. Lärande sker genom 

samarbete i ett sammanhang, det vill säga i en kontext. Samarbete och interaktion är 

därför avgörande för att utveckling och lärande ska ske. 

 

Enligt Dysthe (2003) spelar läraren en avgörande roll för hur eleven upplever skolan och 

huruvida denne utvecklar en positiv inställning till skolan. Motivationen hos eleven är 

avgörande för dennes utveckling och läraren spelar även här en viktig roll. En elev med 

en god relation till sin lärare utvecklar positiva upplevelser av skolan som i sin tur leder 

till en jag-kan-känsla, vilken främjar kunskapsutvecklingen. 

 

2.4.4 Lärare-elev-relationens betydelse för utveckling 
Det är det viktigt att pedagogen är medveten om relationernas betydelse för utveckling 

och lärande. Elevens självförtroende samt dennes beteende mot andra människor 

påverkas av lärarens bemötande (Aspelin, 2003). Enligt Birnik (1998) innebär lärande 

inte bara faktakunskaper utan likväl sociala, emotionella, praktiska och estetiska 

kunskaper. Hur kunskap konstrueras och ombildas mellan olika individer styrs av hur de 

relaterar till varandra, vilket i sin tur innebär att lärandeprocessen inte kan skiljas åt från 

den sociala relationen mellan elev och lärare. Enligt Aspelin (2003) bör läraren därav 

arbeta aktivt för att stärka elevens självförtroende och sociala kompetens då det är av 

stor vikt för utvecklingen, både kunskapsmässigt och socialt. Även i Lpo 94 poängteras 

detta, barn och unga lär sig i samspel med andra och skolan ska aktivt sträva efter att lära 

eleven arbeta både självständigt och tillsammans med andra. (Utbildningsdepartementet, 

1998) Vidare menar Aspelin (1999) att ansvaret för uppbyggnaden av elev-lärare-

relationen inte enbart vilar på läraren utan att det snarare är en process vilken kräver 

engagemang från samtliga inblandade parter. 

 

2.4.5 Sociala band och samklang 
Sociala band är ett relationsbegrepp som enligt Aspelin (1999) innebär en dimension 

som finns mellan människor. Dessa sociala band stärks genom kommunikation då vi är 

tillsammans med andra människor som vi identifierar oss med och som identifierat oss. 

Hur vi uttrycker oss, både verbalt och icke-verbalt, påverkar dessa band som inte är 

bestående utan förändras allt eftersom relationen förändras. När relationen är den samma 

över en längre tid upprätthålls banden. Blir relationen stabilare byggs banden ut, men om 

relationen hotas eller upphör klipps banden av. 

 

Ett annat begrepp som Aspelin (2003) hävdar är av intresse vid studerandet av lärare-

elev-relationen är samklang. När individer kommunicerar med varandra avstämmer 

dessa hela tiden sitt beteende i relation till andra och på så sätt finner de en viss våglängd 

i kommunikationen. En liknelse kan göras med hur ett musikinstrument stäms och 

tonerna stämmer överrens med varandra. Det finns olika grader av samklang och 

personer samspelar med varandra mer eller mindre bra. Enligt Aspelin (a.a.) kan 

människor förstå varandras verbala språk men misslyckas med att förstå den andres 

emotionella upplevelse. I lärare-elev-relationen är det därför viktigt att pedagogen kan 

anpassa sina förväntningar efter hur eleven mår. 
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2.4.6 Kontrakt, metakontrakt och trygghet 
Kontrakt och metakontrakt är mellanmänskliga avtal, åtaganden och förpliktelser som vi 

människor tar på oss. I samband med att vi skapar relationer med andra människor 

konstrueras dessa kontrakt, det sker ofta omedvetet och utan att vi reflekterar över det 

(Hundeide, 2006). Dessa sociala kontrakt omfattar en uppsättning ömsesidiga 

förväntningar och förpliktelser som kan variera beroende på plats och vem man har en 

social relation till. Kontrakten skapas till följd av upprepade gemensamma erfarenheter i 

bestämda situationer och får därmed också en förpliktigande prägel. Enligt Hundeide 

(a.a.) är tillit och trygghet av stor vikt gällande utvecklandet av dessa kontrakt. I det 

sociala samspelet etableras dessa kontrakt, även kallat ömsesidiga förväntningar. Hur de 

fastställs är helt beroende på vilken relation individen kommer att ha med 

omsorgspersonen i framtiden, detta fall läraren. Tillit och trygghet är med andra ord en 

viktig del av hur dessa kontrakt etableras men också hur relationen mellan individerna 

kommer att se ut. Enligt Birnik (1999) har trygghet stor betydelse för elevens 

engagemang i skolarbetet. Elevens relation till läraren styr hur denne vågar ställa frågor 

och prova nya saker vilket är avgörande för elevens utveckling. Lyckas inte pedagogen 

skapa en trygg miljö utan nedvärderande attityder och mobbning är risken stor att 

elevens lärande och utveckling uteblir. 



14 

3 PROBLEM 

Antalet tidsbegränsande anställningar har markant ökat de senaste 20 åren i Sverige och 

samtidigt varnar skolinspektionen för att viktig kunskap om eleven går förlorad vid 

lärarbyten (Håkansson, 2002, skolinspektionen, 2010). Vidare anses den psykosociala 

arbetsmiljön viktig för den anställdes välmående. Individens känsla av 

anställningsotrygghet, för höga arbetskrav och en låg grad av egenkontroll resulterar i 

negativ stress för individen, vilket i sin får en negativ effekt på arbetsresultatet. Enligt 

Lpf 94 är skolans primära uppgift att förmedla kunskaper samt skapa förutsättningar för 

ett optimalt lärande. En grundförutsättning för att en elev utvecklas både 

kunskapsmässigt och socialt är att denne har goda relationer med sina lärare 

(Utbildningsdepartementet, 1998). I sammanhanget blir det därav aktuellt att undersöka 

problemet ur ett lärarperspektiv. Det övergripande syftet med denna studie blir således 

att med utgångspunkt i visstidsanställda lärares berättelser undersöka hur de upplever att 

vara visstidsanställda, hur anställningsformen påverkar yrkesutövandet samt relationerna 

till eleverna. 

 

 

Utifrån ovan nämnda problem har följande frågeställningar formulerats: 

 

 

 Hur upplever visstidsanställda gymnasielärare att vara anställda under en 

tidsbegränsning? 

 

 Hur upplever visstidsanställda gymnasielärare att den tidsbegränsade anställningen 

påverkar yrkesutövandet? 

 

 Hur upplever visstidsanställda gymnasielärare att den tidsbegränsade anställningen 

påverkar relationerna till eleverna? 
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4 METOD 

Nedan följer en redogörelse för de metoder som använts för att besvara de aktuella 

frågeställningarna. En kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats och med inslag från 

den narrativa metodiken har använts för att undersöka de uppställda frågeställningarna. 

Vidare har en brevintervju använts för att samla in empiri och en form av narrativ analys 

gjorts då resultatet bearbetats. Avslutningsvis görs en beskrivning av studiens 

genomförande samt etiska överväganden. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Då syftet med studien är att undersöka lärares upplevelse av hur en tidsbegränsad 

anställning påverkar yrkesutövandet och relationerna till eleverna så anser jag att en 

kvalitativ ansats är bäst lämpad. Enligt Patel & Davidsson (2003) är syftet med en 

kvalitativ undersökning att skaffa en annan och djupare kunskap än den fragmentiserade 

kunskap som ofta erhålls då en kvalitativ metod används. Olsson och Sörensen (2007) 

menar att den kvalitativa studien kännetecknas av att forskaren tolkar helheten utifrån de 

delar som ingår. De menar vidare att det inte är omfattningen man undersöker utan 

snarare att man försöker finna något som inte redan är statuerat. Enligt Trost (2008) är 

en kvalitativ metod bäst lämpad då studiens syfte är att finna ett mönster eller förstå 

människors erfarenheter. En kvantitativ metod används då man vill undersöka hur ofta, 

hur många eller hur vanligt något förekommer. 

 

Då studiens syfte och frågeställningar är förankrade i upplevelser, vilket enligt mig är 

starkt knutet till tolkning, är en hermeneutisk metod bäst lämpad. Denna kvalitativa 

metod syftar till att söka efter något som finns bakom det omedelbart observerbara (Patel 

& Davidson, 2003). Hermeneutik betyder tolknings- och förståelselära, man studerar, 

tolkar samt försöker förstå mänskliga handlingar och livsyttringar. Den hermeneutiske 

forskaren studerar forskningsobjektet utifrån sin egen förförståelse, vilket innebär att 

forskarens tankar, intryck och kunskap blir en viktig tillgång i processen att förstå 

forskningsobjektet (a.a.). Detta kan direkt härledas till denna studie då min förförståelse 

och min redan existerande kunskap gällande ämnet är av stor vikt för att besvara de 

rådande frågeställningarna. 

 

Vidare menar Patel och Davidson (2003) att hermeneutiken fokuserar på att se delarna 

och helheten i forskningsproblemet, vilket kallas för holism. Genom att hela tiden ställa 

helheten i relation till delarna och pendla mellan dessa nås en så fullständig förståelse 

som möjligt. Den redogörelse för de olika begrepp som förekommer vid studerandet av 

tidigare forskning på området och som utgör en viktig del av bakgrundskapitlet har 

bidragit till en djupare kunskap hos mig som undersökare, något som i sin tur ökat 

förförståelsen för forskningsobjektet, vilket enligt Patel och Davidson (a.a.) är en viktig 

del av den hermeneutiska forskningsmetodiken. 

 

4.2 Undersökningsmetod 

I denna studie har inslag från den narrativa metodiken används för att besvara de 

uppställda frågeställningarna och en redogörelse för dessa sker nedan. Då studiens syfte 

är att nå bortom de vanligaste forskningsfrågorna och istället fokusera på människors 

upplevelser och anpassning är den narrativa metodiken att föredra (Goodson & Sikes, 
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2001). En narrativ metod innebär att undersökaren har som ansats att använda sig av 

människors berättelser för att kartlägga deras sociala verklighet. Det vill säga berättandet 

är direkt kopplat till den narrativa metoden. Viktigt är också att forskaren genom sin 

egen förförståelse och sin teoretiska kunskap skall kunna tolka dessa berättelser. Dessa 

berättelser kan visa människors olika tankar om en händelse eller händelser (Nylén, 

2005). Enligt Johansson (2005) är en narrativ metod och analys starkt kopplat till 

tolkning vilket innebär att undersökaren hela tiden måste ställa sig frågan vad berättelsen 

betyder och vilken mening den har för sammanhanget. Syftet är inte att finna den sanna 

berättelsen eller sanna meningen utan kunna se och tolka varje berättelse för vad den är. 

Narrativ undersökning sker vanligtvis genom en form av intervju där deltagarnas 

berättelser antingen kan berättas direkt till undersökaren eller skrivas ned på papper 

(a.a.). Enligt Skott (2004) är en narrativ metod lämplig att använda då forskningen 

fokuserar på att studera människors meningsskapande processer då berättelserna 

synliggör dessa processer. Vidare kan berättelserna skrivas ned och användas för att få 

en djupare förståelse av ett forskningsområde. Dock är det viktigt att som undersökare 

vara medveten om att författaren av berättelsen påverkas av vetskapen om att det 

han/hon skriver ned kommer att granskas.  

 

4.2.1 Berättelser 
Enligt Hydén (2007) existerar berättelsen eller narrativiteten överallt och i olika media 

så som bilder, skrivna texter och muntliga framställningar. Den narrativa forskningen 

innefattar, precis som begreppet berättelse, en rad olika definitioner. Berättelser är en del 

av en kommunikativ situation där två eller flera personer tillsammans med hjälp av 

språket försöker skapa mening. Det uppstår en intersubjektiv relation vilket innebär att 

berättare och lyssnare tar varandras perspektiv för att förstå berättelsen. Berättelsen blir 

på så vis resultatet av en aktivitet, nämligen berättandet. Själva berättandet behöver inte 

ske i muntlig form utan kan likväl bestå i form av en skriven text eller i något annat 

medium. Vidare menar Johansson (2005) att berättelsen hjälper oss att konstruera 

meningsfulla helheter av osammanhängande händelser eller situationer. Olika 

uppfattningar om världen konstrueras och kommuniceras genom berättelser. Enligt 

Hydén (a.a.) är det viktigt att en forskare med narrativ inriktning lägger vikt vid att 

klargöra för läsaren vad denne menar med begreppet berättelse. Detta för att begreppet 

inte ska bli ett slags modeord utan något mer omfattande intellektuellt innehåll. I denna 

studie syftar berättelserna till deltagarnas subjektiva upplevelser av att vara anställd 

under tidsbegränsning, hur detta påverkar det pedagogiska arbetet och relationerna till 

eleverna. En intersubjektiv relation uppstår då jag i rollen som undersökare får en inblick 

i respondentens perspektiv och med hjälp av analysarbetet tolkar berättelsen. Frågorna 

till den skriftliga intervjun, det vill säga brevintervjun, är utgångspunkten för 

respondenternas berättande. En utförligare beskrivning av hur frågorna konstruerats görs 

under rubriken genomförande. 

 

4.2.2 Brevintervju 
Enligt Patel och Davidson (2003) bör forskaren utgå från studiens problemformulering 

då denne bestämmer sig för hur undersökningen skall genomföras och vid valet av 

metod. Som tidigare nämnts har en kvalitativ metod med narrativa metodiska inslag 

valts för att samla in empiri. Vidare menar Skott (2004) att insamlingen av empiri vid en 

narrativ metod bör bestämmas utifrån deltagarna. I första hand används muntliga 

intervjuer, dock kan insamlingen av empiri även ske genom skrivna berättelser. Då vissa 
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individer kan känna sig obekväma inför ett personligt möte kan brevintervjuer vara ett 

lämpligt alternativ. Enligt Ryen (2004) finns ett antal punkter som bör beaktas då man 

använder sig av brevintervju. Dessa fokuserar bland annat på hur väl deltagaren kan 

uttrycka sig i skrift, kommer deltagaren svara relevant för studiens syfte samt att 

intervjuaren går miste om kroppsspråk, tonläge, ansiktsuttryck. Det finns även faktorer 

som är positiva med denna typ av metod. Deltagaren får god tid på sig att reflektera över 

frågorna vilket kan resultera i mer utförliga svar. Transkribering uteblir då intervjuerna 

redan är nedskrivna på papper, någon som minskar risken för subjektivitet hos forskaren 

(a.a.). 

 

Metodvalet i denna studie gjordes utifrån målgruppen, det vill säga gymnasielärare med 

tidsbegränsad anställning. Risken för att deltagarna inte kunde uttrycka sig i skrift 

ansågs minimal. Möjligheten för deltagarna att reflektera över frågorna och svara 

hemma i lugn och ro ansågs vara av stor vikt för studiens syfte, vilket i sin tur bidrog till 

valet av metod. Risken för svar från deltagarna som inte är relevanta för studien ansågs 

liten då syftet med en hermeneutisk narrativ metod, som tidigare nämnts, inte är att finna 

den sanna meningen utan kunna se och tolka varje berättelse för vad den är (Johansson, 

2005). En utförligare diskussion av metodvalets inverkan på resultatet följer under 

studiens diskussionskapitel.  

 

4.3 Analysmetod 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är en kvalitativ analysmetod ingen enhetlig företeelse 

och det finns ett spektra av varianter beskrivna i forskningsmetodisk litteratur på 

området. Vidare är det vanligt att forskare utformar och tillämpar egna varianter och 

tolkningar av kvalitativ analysmetod i sina studier. Varje kvalitativt forskningsproblem 

kräver sin unika variant av analysmetod. Enligt Johansson (2005) finns det inte heller en 

sorts narrativ analysmodell utan snarare ett flertal och studiet av berättelser bör bedrivas 

från olika perspektiv och utgångspunkter. Jag har därav valt att använda mig av vissa 

delar från den narrativa analysmetodiken som jag anser passar studiens syfte för att 

bearbeta den insamlande empirin. Den narrativa analysmetoden är som tidigare nämnt en 

tolkande aktivitet där syftet inte är att söka efter en sann tolkning utan snarare låta varje 

enskild berättelse vara öppen för en mångfald av tolkningar (Johansson, 2005). Enligt 

Kvale (1997) är syftet med en narrativ analys att utveckla berättelsens skeenden och 

mönster. Genom analysen tydliggörs berättelsens huvudpoäng och teman utforskas.  

 

Johansson (a.a.) menar att utgångspunkten i ett narrativt analysarbete inte är tillgången 

till en annan människas upplevelse, utan snarare dennes berättelse av upplevelsen. 

Analysen innebär att undersökaren använder sig av sina tidigare presenterade teorier och 

modeller för att kritiskt och aktivt tolka materialet. Detta arbetssätt benämns av 

Johannessen och Tufte (2003) som induktivt, vilket innebär att forskaren försöker finna 

generella mönster i empirin som sedan knyts an till studiens teoriavsnitt. Enligt 

Johansson (2005) görs tolkningen av empirin vanligtvis i flera steg, där det första steget 

innebär en naiv läsning vilken kännetecknas av att undersökaren försöker bilda sig en 

uppfattning om berättelsens helhet och det synbara i texten. Vidare följer en form av 

kvalitativ innehållsanalys där undersökaren med hjälp av en strukturell läsning 

tematiserar berättelsen efter studiens syfte och frågeställningar. Undersökaren fokuserar 

på innehållet och definierar olika kategorier genom att lyfta ur vissa stycken eller 

yttranden. Ovan beskrivna analyssteg kan jämföras med det som Patel och Davidson 

(2003) kallar för tematisering och kategorisering. I detta skeende av analysprocessen 
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försöker forskaren skönja mönster i respondenternas berättelser och kategorier eller 

teman skapas för att strukturera empirin. Enligt Johansson (a.a.) innebär det avslutande 

steget i bearbetningsprocessen att kärnan i analysen diskuteras och nya berättelser eller 

tolkningar framkommer. 

4.3.1 Undersökarens förförståelse 
Då jag valt att utbilda mig till lärare mot grundskolan senare år samt gymnasiet finns det 

ett stort intresse för studiens ämnesområde. Under utbildningens gång med tillhörande 

ämnesstudier i psykologi och verksamhetsförlagd utbildning har jag skapat mig en 

förförståelse för ämnet.  Under min utbildning har jag bland annat skrivit ett 

rapportarbete där jag studerat gymnasieelevers upplevelse av lärare-elev-relationen 

(Söderström, 2009). Vidare har jag har under en tid arbetat som vikarie på en 

gymnasieskola och i mitt arbete dagligen skapat och upprätthållit relationer till elever i 

syfte att främja deras utveckling. Undersökarens förförståelse för det valda ämnet är som 

tidigare nämnts viktig för att förstå forskningsobjektet. Då denna aspekt är betydelsefull 

för studiens resultat följer en utförligare diskussion av detta i rapportens avslutande 

kapitel under avsnittet metoddiskussion.  

 

4.4 Studiens genomförande 

Nedan följer en beskrivning av konstruerandet av frågorna till brevintervjun, 

urvalsprocessen, genomförandet av brevintervjun samt bearbetning och analys av 

empirin. 

4.4.1 Konstruerandet av frågorna 
Enligt Patel och Davidson (2003) finns det två aspekter forskaren bör beakta vid 

konstruerandet av frågor till en intervju. För det första måste denne tänka på hur mycket 

ansvar som föreligger hos intervjuaren vid utformandet av frågorna och deras inbördes 

ordning, detta kallas för strukturering. För det andra bör intervjuaren fundera på i vilken 

utsträckning frågorna är fria och därav kan tolkas utifrån deltagarens egna erfarenheter 

och inställning, detta kallas för standardisering. Denna studies elektroniska 

frågeformulär (bilaga 2) konstruerades med utgångspunkt i studiens syfte och frågorna 

var öppna med syftet att deltagaren skulle berätta om dennes upplevelse av att vara 

tidsbegränsat anställd, hur det påverkar det pedagogiska arbetet och relationerna till 

eleverna. Frågorna har därav låg grad av standardisering. Eftersom antalet frågor, 

formuleringen och ordningsföljden på dessa är samma för samtliga deltagare har 

frågeformuläret hög grad av strukturering. Enligt Trost (2008) bör öppna frågor följas av 

mindre uppmaningar, som till exempel motivera ditt svar eller ge exempel med syftet att 

undvika korta svar från deltagaren. Frågorna i denna studie formulerades så att 

deltagarna uppmanades till att utförligt berätta fritt där personliga tankar och 

erfarenheter var väsentliga. Vidare uppmanades deltagarna att i sitt berättande hänvisa 

till specifika situationer för att exemplifiera sina tankar och erfarenheter. 

 

4.4.2 Urval 
Stensmo (2002) menar att ett strategiskt urval bör göras vi denna typ av studier, vilket 

innebär att undersökaren väljer deltagare som anses intressanta för studiens syfte. En 

lista med tidsbegränsad personal erhölls genom muntlig kontakt med personalansvariga 

på två gymnasieskolor i kommunen. Med utgångspunkt i listan skickades en förfrågan 

(bilaga 1) via e-post till sammanlagt elva gymnasielärare. Antalet deltagare i studien 
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uppgick till sex stycken tidsbegränsat anställda lärare. Enligt Goodson och Sikes (2001) 

finns det inget givet svar på hur många deltagare en narrativ undersökning bör inneha, 

istället bör antalet anpassas efter studiens ämne och syfte. Vid en narrativ metod är 

forskaren inte ute efter generaliserbarhet vilket innebär att jag som undersökare i första 

hand fokuserat på deltagarens lämplighet i förhållande till studiens syfte snarare än 

antalet deltagare. Det togs ingen hänsyn till kön i urvalsprocessen då denna faktor ej var 

relevant för studiens syfte, vidare erhöll deltagarna ingen ersättning för sitt 

medverkande.  

 

4.4.3 Brevintervjuns genomförande 
Undersökningen genomfördes med hjälp av en brevintervju via e-post. Deltagarna fick 

instruktioner via ett Word-dokument som även innehöll nio stycken frågor (bilaga 2). 

Deltagarna skrev direkt i det bifogade dokumentet och berättade kring frågorna, sparade 

det och skickade sedan tillbaka resultatet till mig via e-post.  

 

4.4.4 Bearbetning, analys och resultatredovisning 
Analysen av respondenternas berättelser har sin utgångspunkt i de tidigare uppställda 

frågeställningarna. Vid analysarbetet har dessa hela tiden påverkat läsningen då de styrt 

vad jag som undersökare letat efter. Analysprocessen genomfördes i två delar där den 

första delen utgjordes av så kallad naiv läsning med syftet att bilda en övergripande 

uppfattning om berättelsen som en helhet. Syftet med denna typ av läsning var också att 

försöka se vilka begrepp och ord som uppenbarade sig direkt i texten, vilka kom att 

utgöra grunden för nästa steg i processen. Detta steg innebar en kvalitativ 

innehållsanalys där ett egetkonstruerat analysschema (bilaga 3) användes för att skapa 

olika teman. Dessa teman skapades med hjälp av de begrepp och ord som den naiva 

läsningen genererat samt utifrån studiens syfte och frågeställningar. Genom att 

upprepade gånger läsa deltagarnas berättelser uppenbarade sig nya ord och begrepp, 

vilka sedan sorterades under varje tema. Hela tiden vägdes delarna i berättelsen mot 

helheten, vilket utgör grunden för ett holistiskt analysarbete. En viktig del i 

analysprocessen var min förförståelse för ämnet, då denna underlättade arbetet med att 

sammanfatta berättelserna. Det primära syftet med dessa sammanfattningar var att bilda 

en uppfattning om vad informanterna berättade men också att finna det dolda innehållet i 

berättelsen. Resultatet redovisas med utgångspunkt i de uppställda frågeställningarna 

och de teman som framkommit under den strukturella läsningen. Under varje tema följer 

en av mig nedskriven sammanfattning av vad deltagarna berättat gällande temat. Citat 

har plockats ut ur deltagarnas berättelser för att exemplifiera de olika underkategorierna.  

 

4.5 Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (1999) finns det fyra forskningsetiska riktlinjer vilken 

forskningen bör bedrivas utifrån, dessa är Informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Informationskravet innebär att forskaren innan studiens start skickar ut information till 

deltagarna där de upplyses om syftet med undersökningen samt vem som är ansvarig 

(Vetenskapsrådet, 1999). Samtliga deltagare informerades om undersökningens syfte, att 

deras deltagande var helt frivilligt samt att de när som helst fick avbryta sin medverkan 

utan att det skulle få några konsekvenser för personen i fråga. Samtyckeskravet innebär 
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att om undersökningen kräver en aktiv insats av deltagarna måste forskaren få samtycke 

från dessa samt informera om att de när som helst kan avbryta studien (a.a.). 

Samtyckeskravet uppfylldes då respondenterna gav ett positivt besked till att deltaga i 

studien. Konfidentialitetskravet innebär att den information som deltagarna lämnar till 

forskaren ska hanteras konfidentiellt och uppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1999). Patel och Davidson (2003) menar att det i 

alla typer av undersökningar sker en överlämning av information från deltagarna till 

forskaren, denna information måste i sin tur behandlas konfidentiellt. Konfidentiellt 

innebär att det för utomstående inte går att spåra svaren till någon enskild deltagare, det 

är endast forskaren som vet vem som svarat vad, och denna information kommer inte 

synliggöras i studien. Deltagarna i denna undersökning informerades både vid 

tillfrågandet om deltagande och då de fick det elektroniska frågeformuläret om att 

materialet kom att hanteras konfidentiellt.  

 

Nyttjandekravet innebär att den information som samlats in om varje enskild deltagare 

endast får användas i forskningssyfte, samt att forskaren bör ta ställning till om det finns 

någon risk för att resultatet i studien kan komma att utnyttjas felaktigt (Vetenskapsrådet, 

1999).  Dessa aspekter har övervägts under studiens gång och risken för att resultatet 

skulle komma att utnyttjas felaktigt ansågs minimal. 

 

 

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Enligt Patel och Davidsson (2003) är begreppet validitet är kopplat till huruvida 

undersökaren genom den valda metoden studerat det som avsetts undersökas. Vid 

kvalitativa studier syftar begreppet till forskningsprocessen samtliga delar. Frågan om 

hög eller låg validitet avser bland annat huruvida undersökaren kontinuerligt under 

studien använder sin förförståelse och om denne under datainsamlingen lyckas skaffa 

underlag för att göra en trovärdig tolkning. Begreppet reliabilitet, som vid kvalitativa 

studier syftar till pålitlighet, sammanflätas ofta med validitet, vilket gör att det först 

nämnda sällan används (a.a.). Min förförståelse för ämnet har, enligt mig, varit av stor 

nytta för hela undersökningsprocessen. Denna har skapat goda förutsättningar vid 

konstruerandet av det elektroniska frågeformuläret samt spelat en avgörande roll vid 

analysen av respondenternas berättelser. Som tidigare nämnts är undersökarens 

förförståelse viktig i den valda metoden och påverkar därav, enligt mig, i sin tur också 

studiens validitet och reliabilitet. 

 

Enligt Webster och Mertova (2007)  skiljer sig studier med en narrativ metodik så pass 

mycket från traditionella forskningsmetoder att andra mått av validitet och reliabilitet 

krävs. Vid narrativa studier behöver begreppen validitet och reliabilitet inte 

nödvändigtvis kopplas till vilka konsekvenser som tas vid själva forskningen eller hur 

pålitlig mätningen är. Istället bör man fokusera på meningsfullheten i analyserna och 

trovärdigheten i berättelserna. Det förstnämnda är enligt mig knutet till forskarens 

förförståelse för det valda ämnet samt dennes tillgång till aktuella teorier på området. Jag 

anser att min förförståelse för ämnet är god, samt att denna fördjupats vid författandet av 

studiens bakgrundskapitel och därav upplever jag studiens reliabilitet som relativt hög. 

Enligt Webster och Mertova (a.a.) kan reliabiliteten i en narrativ studie påverkas av hur 

själva transkriberingen gått till. Då empirin i denna studie, det vill säga berättelserna, är 

nedskrivna direkt av deltagarna har ingen transkribering gjorts, vilket i sin tur ökat 

studiens pålitlighet.  
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Patel och Davidson (2003) talar om inre validitet vilken syftar till innehållet i 

mätinstrumentet, i detta fall det elektroniska frågeformuläret. Forskaren bör låta en 

utomstående granska frågorna för att begränsa risken för felslut. Felslut kan uppstå då 

forskaren har svårt att se instrumentets begränsningar eftersom denne konstruerat detta 

själv. Frågorna i det elektroniska frågeformuläret har i denna studie har granskats av en 

på området kunnig person vilket i sin tur påverkat den inre validiteten. Vidare kan det 

diskuteras huruvida deltagarnas svar varit ärliga och i sin tur är representativa för 

verkligheten. Dessa faktorer är enligt mig vid all typ av forskning omöjliga att undvika 

och påverkar givetvis studiens validitet och reliabilitet. Dock är syftet med den vala 

metoden, som tidigare nämnts, inte att finna den sanna berättelsen eller sanna meningen 

utan kunna se och tolka varje berättelse för vad den är. 
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5 RESULTAT 

Resultatet redovisas med utgångspunkt i de teman som framkommit under den 

strukturella läsningen. Under varje tema följer en av mig sammanfattad beskrivning av 

vad respondenterna berättat gällande temat, där både likheter och skillnader tas upp. De 

redovisade citaten har hämtats från de ursprungliga berättelserna med syftet att 

exemplifiera de olika underkategorierna (bilaga 3), vilka presenteras i inledningen av 

varje temarubrik. Bilaga tre bör användas som stöd vid läsningen av resultatet, då denna 

förtydligar den valda strukturen. 

5.1 Upplevelser av att vara visstidsanställd 

Den strukturella läsningen av lärarnas berättelser har vid fokusering på upplevelsen av 

att vara visstidsanställd genererat två teman, vilka är positiva och negativa aspekter.  

5.1.1 Positiva aspekter  
De underkategorier som framkommit under temat positiva aspekter är möjlighet till 

arbete, förändrad bild av läraruppdraget, vidgade vyer, erfarenhet och kompetens, 

framtida arbete och relationsarbetet med eleverna. Då lärarna berättar om upplevelsen av 

att vara visstidsanställd går det att urskilja vissa positiva aspekter. Den tidsbegränsade 

anställningen skapar, enligt deltagarna, olika möjligheter och framförallt handlar det om 

möjligheten till arbete. Respondenterna upplever det som positivt att de faktiskt har 

arbete och inte tvingas att gå arbetslösa. Att få arbeta med det man utbildat sig till är 

ingen självklarhet idag och värderas högt av en deltagare.  

 
Det är inte lätt att få jobb som lärare idag och jag är tacksam att få arbeta med det jag 

utbildat mig till. Även om det är under en begränsad tid. 

 

Visstidsanställningen har givit respondenterna en inblick i hur arbetet som lärare ser ut 

idag och flera av deltagarna beskriver uppdraget som brett med många ansvarsområden, 

där undervisningen utgör ett relativt litet område. Lärarna berättar att de har, genom att 

arbeta på riktigt, förändrat den bild av läraruppdraget som de erhållit under sin 

utbildning, vilken kännetecknats av stort fokus på ämneskunskaper och undervisning. 

 
Läraryrket handlar om så mycket mer än bara undervisning. Undervisning är en 

ganska liten del egentligen, men det trodde man inte när man gick på 

lärarprogrammet. 

 

Vidare framgår det i berättelserna att möjligheten till att arbeta på flera olika 

arbetsplatser samtidigt med separata anställningskontrakt gör att man får uppleva det 

pedagogiska arbetet ur flera perspektiv. 

 
En visstidsanställning får mig att se nya möjligheter omkring mig och inte låsa fast 

mig i samma banor. 

 

Deltagaren berättar om hur anställningsformens tidsbegränsning vidgar dennes vyer. Att 

arbeta under en begränsad tid ger en inblick i verksamheten. Att inte låsa fast sig i 

samma banor innebär att man inte fastnar i en och samma verksamhet, vilket skulle 

kunna hämma den personliga utvecklingen enligt deltagaren. En tidsbegränsad 

anställning innebär att man inte slår sig till ro på samma sätt som om man var 

tillsvidareanställd. Man tvingas söka andra tjänster och arbeta inom flera olika 



23 

verksamheter, något som ökar yrkeskompetensen och yrkeserfarenheten. Det senare 

beskrivs som ovärderligt av deltagarna.  

 
Jag fick direkt efter min examen en heltidstjänst och jag har ställts inför de 

utmaningar yrket innebär och funnit lösningar på i alla fall en del av dem. En fast 

anställning direkt efter examen är ett drömscenario men så ser tyvärr verkligheten 

inte ut. Jag är otroligt glad över att kunna vara yrkesverksam, knyta kontakter, skaffa 

mig erfarenhet och växa i min yrkesroll vilket jag inte hade kunnat göra om jag inte 

hade min visstidsanställning. 

 

Respondenten berättar hur den tidsbegränsade anställningen givit denne en insikt i 

yrkesrollen och de utmaningar som ingår i arbetet. Att finna lösningar på de utmaningar 

man ställs inför ger ökat självförtroende samtidigt som yrkeserfarenheten stärks. Vidare 

framgår det i citatet att möjligheten till att knyta kontakter värderas högt då det innebär 

en ökad möjlighet till att få ett framtida arbete inom verksamheten. Fast anställning 

direkt efter examen beskrivs som ett drömscenario och upplevs som nästintill omöjligt 

att uppnå. Deltagarna berättar att många av kollegorna på arbetsplatsen börjat karriären 

som visstidsanställda för att efter en tid övergå i tillsvidareanställning. Att vara 

tidsbegränsat anställd i ett tidigt skeende av karriären upplevs inte som något ovanligt av 

respondenterna. Vidare berättar lärarna att visstidsanställningen givit dem en inblick i 

relationsarbetet med eleverna och att de fått träna på denna viktiga uppgift.  

 
Jag får dagligen träna på att knyta relationer till olika typer av elever. Det ger mig 

erfarenhet som jag tror är viktig för att man ska lyckas med sitt uppdrag. Samtidigt är 

det en härlig känsla man får när man känner att man skapar fungerande relationer 

som gör att eleverna lyckas. Relationerna med eleverna känns viktigare nu när man 

arbetar på riktigt om man jämför med då man hade praktik. 

 

Att få möjlighet till att arbeta med olika typer av elever med olika typer av behov 

värderas högt. Återigen nämns känslan av ökat självförtroende då man lyckas med 

uppgiften att stötta och handleda eleverna så att de når målen. En känsla som inte kan 

upplevas på samma sätt under lärarutbildningen utan endast då man själv har det yttersta 

ansvaret för en klass eller grupp elever.  

 

5.1.2 Negativa aspekter 
De underkategorier som framkommit under temat negativa aspekter är privatlivet 

påverkas, framtiden, mindre värd, utanförskap och försämrad ork. I deltagarnas 

berättelser framgår det att anställningsformen inte enbart innebär olika typer av 

möjligheter utan att den också är förenad med vissa negativa aspekter. Lärarna berättar 

om en stark oro vilken är knuten till anställningsformen, och som bland annat påverkar 

privatlivet negativt. Att inte våga satsa på sitt liv utan försöka spara så mycket av de 

intjänade pengarna som möjligt påverkar livet utanför arbetet. En deltagare berättar om 

de negativa konsekvenserna av att vara tidsbegränsat anställd. 

 
Dessutom vågar inte jag och min särbo flytta till en gemensam bostad på samma ort 

eftersom ingen av oss har en trygg anställning. 

 

Osäkerheten bidrar till att man inte vågar ta steget till att flytta ihop då de ekonomiska 

riskerna är för stora. Vidare berättar de deltagare som har barn om en stark oro för att 

inte kunna försörja familjen. Att inte veta hur livet ser ut om en termin eller två skapar 

en oro inför framtiden som denne bär med sig hela tiden.  
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Det som kan upplevas negativt är känslan av att inte veta hur mitt liv ser ut om en 

termin eller två. Har jag jobb? Kan jag försörja mig? Kommer en ny anställning att 

kunna förenas med mitt familjeliv då jag har barn? 

 

En annan deltagare beskriver sig själv som slit och släng trasa, vilket innebär en person 

som bara behövs när de andra lärarna inte räcker till.  

 
Jag får det som blir över när tjänsterna är fördelade. 

 

Läraren syftar till tjänstefördelningen på skolan och menar att det som blir över när de 

ordinarie lärarna fått sina tjänster ges till de visstidsanställda. Vidare beskriver 

deltagaren sig ofta som nedstämd med en känsla av att denne inte är anställd för sin 

kompetens utan för att det råder lärarbrist på skolan, läraren känner sig därav mindre 

värd. Anställningsformen bidrar också till en känsla av utanförskap berättar deltagarna. 

Att vara tidsbegränsat anställd innebär att man ibland inte deltar vid möten gällande 

utvecklingsarbete som fokuserar på framtiden. Framtiden är oviss för en visstidsanställd 

och det kan därav vara svårt att diskutera och planera denna. Detta gör att man inte får 

samma grupptillhörighet som de tillsvidareanställda lärarna. Vidare framgår det i en av 

deltagarnas berättelser att denne är orolig för hur länge man orkar vara tidsbegränsat 

anställd. 

 
Frågan är bara hur länge man orkar, orkar flyta omkring utan att känna någon riktig 

samhörighet eller delaktighet. Till slut om jag inte får en fast tjänst så kanske jag 

börjar jobba med något annat. 

 

En lärare berättar att denne förmodligen inte kommer orka vara visstidsanställd hur 

länge som helst och att det kanske krävs ett annat yrke för att känna trygghet. Samtidigt 

känns det tragiskt eftersom respondenten trivs med bra med läraryrket, men att oron över 

att inte veta om man får vara kvar upplevs för stark. Det är inte yrket som är orsaken till 

oron utan anställningsformen hävdar flera deltagare. En annan respondent beskriver oron 

över att tvingas ta ett annat arbete som denne inte alls trivs med bara för att klara sig 

ekonomiskt. När man är klar med sina studier, fått sin lärarexamen och känner att man 

trivs med yrkesrollen, varför kan man då inte få en trygg anställning?  

 

5.2 Anställningsformens inverkan på yrkesutövandet 

Den strukturella läsningen av lärarnas berättelser har vid fokusering på hur 

anställningsformen påverkar yrkesutövandet genererat tre teman, vilka är 

planeringsarbetet, samarbete och motivation.  

5.2.1 Planeringsarbetet 
De underkategorier som framkommit under temat planeringsarbetet är anställd med kort 

varsel, osäkerhet i planeringen, kortsiktig planering, skolledning och idéer. Deltagarna 

berättar att vara anställd under tidsbegränsning påverkar planeringsarbetet på flera olika 

sätt. Flera av deltagarna har blivit anställda med kort varsel vilket inneburit att de kastats 

in i undervisningen och därav inte haft en färdig planering för hur kursen skall läggas 

upp.  

 
Ytterligare en sak skulle vara utmaningen att kastas in i arbetet utan en chans någon 

planering samma dag som man träffar sina första klasser. 
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Citatet ovan är ett exempel på hur den tidsbegränsade anställningen påverkar 

yrkesutövandet. Deltagaren berättar om en känsla av osäkerhet vilken är resultatet av att 

det saknas en genomtänkt planering. När man är nyexaminerad och saknar erfarenhet 

upplevs planeringen som ännu viktigare, den gör att man har något att luta sig mot, 

vilket ökar tryggheten.  Deltagarna beskriver hur de tillsvidareanställda kollegorna ofta 

planerar sina kurser under sommarloven och på så sätt kan komma väl förberedda till 

den första lektionen med klassen eller gruppen. En deltagare berättar hur denne fick sin 

anställning en vecka innan den första lektionen skulle hållas. Planeringen av kursen sker 

idag veckovis men blir ofta lidande av att andra för stunden viktigare arbetsuppgifter, så 

som rättning av prov och inlämningar, tar upp en stor del av planeringstiden. 

Konsekvensen av detta blir att läraren upplever det valda kursupplägget som instabilt 

och ogenomtänkt.   

 
Eleverna upplever nog upplägget som lite hattigt, men jag vet inte hur jag ska göra 

annars. 

 

Läraren är orolig för hur planeringen av kursens upplägg ska påverka elevernas intresse 

och motivation. Om eleverna upplever att det finns en osäkerhet i planeringen bidrar det 

i sin tur till en oro i klassrummet, berättar deltagaren.  

 
Ibland känns det som att mina ständiga ändringar av planeringen gör att eleverna blir 

förvirrade och då försämras deras koncentration. 

 

Flera respondenter beskriver i sina berättelser planeringsarbetet som kortsiktigt och styrt 

av anställningskontraktets längd. Att inte veta vad som sker när avtalet går ut, om man är 

kvar i samma verksamhet samt vilka klasser eller grupper man kommer att undervisa gör 

att man aldrig planerar långsiktigt.  

 
 Jag planerar det som är viktigt för stunden och inte för nästa termin. 

 

En lärare berättar att denne fokuserar på att planera de arbetsuppgifter som är helt 

nödvändiga för det dagliga arbetet eftersom man inte vet hur framtiden ser ut.  En annan 

deltagare upplever att yrkesutövandet påverkas positivt av den tidsbegränsade 

anställningen, i den bemärkelsen att man planerar för den aktuella gruppen eller klassens 

bästa och inte för att man ska kunna använda samma planering år efter år. Läraren menar 

att man inte bör använda samma planering för flera olika klasser eller grupper eftersom 

ingen klass är den andra lik. Använder man samma upplägg på kursen efter år riskerar 

man att fastna i ett och samma tänk, något som motverkar individualisering. Vidare 

berättar en deltagare att man som tidsbegränsat anställd ofta meddelas sent om det finns 

en möjlighet till ett nytt avtal gällande nästa termin eller läsår, något som påverkar 

planeringsarbetet negativt. 

 
Bättre framförhållning, tydligare direktiv och bättre information från ledningen hade 

varit önskvärt för att komma undan denna problematik. 

 

Deltagaren syftar till problematiken med att inte kunna planera långsiktigt och hur denna 

skulle kunna minskas om den anställde meddelades om avtalsförlängning i god tid. 

Vidare framgår det i respondenternas berättelser att de upplever att kommunikationen 

med skolledningen påverkas negativt av att de är tidsbegränsat anställda. En lärare som 

varit visstidsanställd under ett år berättar att denne ännu inte blivit erbjuden ett 
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medarbetarsamtal med sin närmaste chef. Vid en förfrågan om när samtalet ska äga rum 

har läraren fått svaret, någon gång under terminen. De övriga kollegorna som är 

tillsvidare anställda har blivit kallade till samtal med god framförhållning, vilket har 

gjort att respondenten inte känner sig lika betydelsefull för verksamheten. En deltagare 

berättar hur den långsiktiga planeringen påverkats av att denne är tidsbegränsat anställd. 

När man kommer ut som lärare på sin första längre anställning har man många idéer som 

man vill implementera och utvecklingsprojekt som man vill driva. Dessa är omöjliga att 

genomföra under en termin och läggs därför på is. Det långsiktiga arbetet och 

planerandet av framtiden blir satt åt sidan efter som man helt enkelt inte vet om man 

kommer vara kvar i verksamheten när idéerna blir till verklighet. 

5.2.2 Samarbete och motivation 
De underkategorier som framkommit under temat samarbete och motivation är arbetslag, 

utvecklingsarbete, kollegor och elever. Lärarna berättar om hur anställningsformen 

påverkar arbetet i arbetslag, samarbete med kollegor och skolledning. En deltagare 

berättar att denne tillhör ett arbetslag med flera visstidsanställda lärare och att detta 

försvårar arbetet. Att bedriva ett utvecklingsarbete när personer ofta byts ut är svårt och 

det påverkar lärarlaget arbetsro negativt. En annan deltagare berättar om samma 

problematik och beskriver hur det långsiktiga arbetet i arbetslagen påverkas negativt av 

anställningsformen.  

 
En annan aspekt av problemet med att vara visstidsanställd är det långsiktiga arbetet i 

arbetslag och ämneslag. Vi är många som idag inte räknar med att vara kvar på 

skolan nästa termin och därför blir det också svårt eller omotiverat att driva 

utvecklingsarbete i viss mån. 

 

Deltagaren berättar att motivationen till att det långsiktiga arbetet i lärarlagen försämrats 

av att man är tidsbegränsat anställd. Samtidigt ingår det i yrkesrollen att bedriva 

utvecklingsarbete tillsammans med sina kollegor vilket ibland ger deltagaren dåligt 

samvete och en känsla av att denne missköter sitt arbete. Vidare berättar respondenten 

att arbetet med att tillsammans med de andra lärarna planera de första veckorna på nästa 

termin inte fungerat särskilt bra då motivationen för detta saknats. En annan respondent 

berättar att denne inte ingår i några olika ansvarsgrupper på skolan och att det i dessa 

grupper pågår mycket utvecklingsarbete. Det har förekommit diskussioner i arbetslaget 

om respondenten ska ingå i till exempel demokratigruppen men att platsen i slutändan 

gått till någon med tillsvidareanställning.  

 
Min åsikt efterfrågas alltid men ändå så är man inte med i leken liksom… 

 

Deltagaren upplever att dennes åsikt inte väger lika tungt som de tillsvidareanställda 

lärarnas vid diskussioner i arbetslaget gällande framtiden. Respondenten upplever ändå 

att denne har en tydlig och positiv roll i arbetslaget men att det ibland, framför allt 

gällande det långsiktiga arbetet och planerandet för framtiden, uppstår en känsla av 

utanförskap. Utanförskapet upplevs ibland som positivt då det innebär att man kan lägga 

tiden på andra uppgifter som är viktiga för stunden. Vidare är det flera deltagare som 

berättar att de fått ett bra stöd från skolledningen då de haft önskemål om att få avstå 

från arbetslagsmöten för istället fokusera på att planera lektionerna för de klasser som de 

undervisar. Detta är positivt för arbetet med eleverna men samtidigt försämrar de 

relationerna till kollegorna. En lärare berättar om känslan av gemenskap med kollegorna. 

 



27 

Självklart är alla trevliga och talar med mig på fikan men när det handlar om 

planering och tjänstefördelning så är jag inte involverad vilket dock är förståeligt. 

Förståeligt men tråkigt. Gemenskapen tycker jag är viktig för att man ska trivas på 

jobbet så tyvärr måste jag säga att så inte riktigt är fallet.  

 

Deltagaren berättar att känslan av gemenskap försämrats av att denne inte deltagit vid 

arbetslagets alla möten. Att inte vara involverad i läraryrkets alla områden där det 

förekommer nära samarbete mellan lärarna gör att man känner sig utanför. Samtidigt har 

deltagaren förståelse för att det som händer men att det ändå påverkar känslan av 

gemenskap. En annan deltagare berättar att relationerna med kollegorna är goda trots att 

denne är tidsbegränsat anställd, men att samarbetslustan från båda sidor säkerligen hade 

varit större om respondenten haft en tillsvidareanställning. Lärarna berättar att 

motivationen framförallt försämras gällande samarbete med kollegorna men också 

gällande arbetet med undervisning och eleverna. En deltagare upplever sig själv som en 

engagerad lärare men att engagemanget skulle öka i allt som rör dennes arbete om denne 

fick en tillsvidareanställning.  

 
Det som är mer negativt är att jag inte tror att jag lägger ner lika mycket arbete nu 

som jag skulle kunna ha gjort om jag visste att jag skulle stanna kvar här en längre 

tid. 

 

Vidare berättar respondenten om hur undervisningen påverkats av att denne är 

tidsbegränsat anställd. 

 
Jag testar mig fram i min undervisning på ett annat sätt mot vad jag gjorde i höstas 

när jag visste att mitt uppdrag skulle bli förlängt ytterligare en termin. 

 

Respondenten berättar att motivationen har försämrats den senaste tiden eftersom 

anställningskontraktet snart går ut och att denne inte vet om det blir förlängt eller inte. 

Att veta att man får vara kvar ökar motivationen vilket också påverkar eleverna. En 

annan respondent berättar att motivationen gällande arbetet med eleverna inte försämrats 

på grund av anställningsformen. Det är inte elevernas fel att man är tidsbegränsat 

anställd och det skulle inte kännas bra att inte göra sitt bästa. Respondenten berättar att 

det givetvis ibland är svårt att hitta motivationen när man inte vet om man kommer att 

undervisa gruppen nästa termin men att denne då försöker skjuta bort tankarna och 

fokusera på det som händer här och nu.  

 

5.3 Anställningsformens inverkan på relationerna till eleverna 

Den strukturella läsningen av lärarnas berättelser har vid fokusering på hur 

anställningsformen påverkar relationerna till eleverna resulterat i tre teman, vilka är 

ingen inverkan, relationerna utvecklas inte och ömsesidig oro.  

5.3.1 Ingen inverkan 
Den underkategori som framkommit under temat ingen inverkan är kursens poäng. 

Lärarnas berättelser om hur relationerna till eleverna påverkas av anställningsformen 

skiljer sig åt. Några respondenter upplever inte att relationerna till eleverna påverkats 

alls av att de är anställda under tidsbegränsning.  

 
Hittills upplever jag inte att det har påverkat på något vis faktiskt! Jag är en person 

som engagerar mig i mina medmänniskor och det gör jag oberoende av hur lång tid 

jag umgås med dem. Den skillnad jag kan se i mina relationer till eleverna handlar 
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mer om kurslängd, jag skapar ju en djupare relation till de elever som jag undervisar i 

en 100 p kurs än de elever som jag undervisar i en 50 p kurs 

 

Läraren berättar att denne engagerar sig i sina elever oberoende av att denne är 

tidsbegränsat anställd och att relationerna påverkas mer av hur många poäng kursen 

omfattar. Är det en mindre kurs träffar man inte eleverna lika ofta och därav utvecklas 

inte en djupare relation. En annan lärare nämner också att det främst är hur många poäng 

kursen omfattar som påverkar relationerna till eleverna snarare än anställningsformen.   

 
Ju fler poäng kursen är på ju oftare träffar man eleverna. Träffas man oftare får man 

såklart en annan typ av relation. 

5.3.2 Relationen utvecklas inte 
Den underkategori som framkommit under temat relationen utvecklas inte är frågor och 

problem. Det framgår sällan i lärarnas berättelser exakt hur anställningsformen påverkar 

relationerna till eleverna. En deltagare upplever dock att relationerna till eleverna inte 

utvecklas på grund av att denne är vikarie och ger ett exempel. 

 
Jag känner mig inte som deras ordinarie lärare. De kommer till mig med frågor som 

jag inte kan svara på eftersom de handlar om nästa termin och det känns väldigt 

jobbigt att de ska behöva ha en osäkerhet när det gäller deras lärandeprocess.  

 

Att inte veta om man undervisar klassen nästa termin gör att man inte kan svara på alla 

frågor gällande framtiden, vilket påverkar relationsarbetet. Läraren upplever att detta 

påverkar relationerna till eleverna negativt eftersom frågor och problem ofta utvecklar 

och fördjupar lärare-elev-relationen. Samtidigt skapar det en osäkerhet hos läraren som 

denne är orolig för att eleverna ska uppmärksamma. Läraren berättar att det är viktigt att 

förmedla trygghet till eleverna, saknas tryggheten kommer eleverna inte våga öppna sig, 

vilket försämrar lärare-elev-relationen.  

 

5.3.3 Ömsesidig oro 
De underkategorier som framkommit under temat ömsesidig oro är byte av mentor, 

lärarbyten, överlämningar, slutbetyg och eleverna bör inte veta. Det framgår i lärarnas 

berättelser att anställningsformen är förenad med en oro, både från deras egen sida och 

från elevernas sida. Flera deltagare känner en oro för hur vissa elever kommer att 

hantera ett eventuellt byte av mentor till nästa termin då dessa elever har det svårt på 

olika sätt. Läraren berättar att eleverna själva också har uttryckt denna oro. 

 
Jag är mentor för en klass och nu kan jag känna lite oro inför hösten. Många av mina 

elever har det svårt på olika sätt och uttrycker själva en stor olust inför att eventuellt 

behöva byta mentor. Min oro består då av känslor som hur ska de klara sig, orkar de 

öppna sig för en ny lärare och så vidare. 

 

En annan respondent berättar om en oro för att de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter samt koncentrationssvårigheter kan komma att behöva byta lärare nästa 

termin. Det tar lång tid att bygga upp ett bra förtroende och ett väl fungerande 

arbetsklimat i gruppen och arbetet påverkas negativt av att läraren inte vet om denne 

kommer att vara kvar nästa termin. Gruppen har på tre terminer haft tre olika lärare och 

otryggheten påverkar relationerna med eleverna, det tar längre tid att vinna deras 

förtroende helt enkelt. Vidare berättar en annan deltagare om hur relationerna påverkas 

av så kallade överlämningar, vilket innebär att man tar över en kurs från en annan lärare.  
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När man ärver en kurs har jag upplevt en uppförsbacke i relationerna eftersom 

eleverna är oroliga för hur lärarbytet ska påverka deras arbetsformer och resultat.  

 

Deltagaren berättar att denne får anpassa sig mycket efter den föregående lärarens 

arbetssätt för att relationerna till eleverna ska utvecklas på bästa sätt. Eleverna känner en 

oro över att behöva börja om från början med en ny lärare då de upplever att det kan 

komma att påverkas deras studieresultat. Läraren berättar att samma oro uppstår då man 

annonserar att man kommer att lämna över kursen till en annan lärare. Vidare berättar en 

respondent att denne under terminen undervisar i fem olika kurser men att det endast är 

en av kurserna som denne kommer att avsluta. Att inte vara den som sätter slutbetyget på 

eleverna upplevs som något negativt för relationen.  

 
I dagsläget är det inte jag som sätter slutbetygen i kursen och det tror jag kan påverka 

relationerna till eleverna negativt. 

 

Vidare är man orolig för att elevernas motivation till att knyta goda relationer till läraren 

ska försämras av att denne inte sätter slutbetygen i kursen. Dock är det flera deltagare 

som berättar att oron hos eleverna egentligen bara uppstår när de vet om att man inte 

kommer att vara kvar till nästa termin. Eleverna behöver inte veta redan vid 

terminsstarten att man är tidsbegränsat anställd, det är först när terminen närmar sig sitt 

slut kan man meddela eleverna.  

 
I och med att eleverna först nu ställs inför vetskapen om att de ska byta lärare har de 

hittills inte påverkat relationen mellan mig och mina elever. 

 

Läraren berättar att eleverna inte fått vetskap om att denne är visstidsanställd och 

därmed inte kommer att vara kvar nästa termin. Detta har i sin tur gjort att relationen till 

eleverna inte påverkats av anställningsformen. Vidare berättar deltagaren att eftersom 

terminen nu närmar sig sitt slut har denne varit tvungen att informera eleverna om 

situationen och det återstå att se om det kommer att påverka relationerna negativt. 

 

Avslutningsvis är det som tidigare nämnts svårt att urskilja några gemensamma punkter 

för hur anställningsformen påverkar relationerna till eleverna. Det framgår tydligt i 

lärarnas berättelser att anställningsformen är starkt knuten till en känsla av oro, både hos 

lärarna och hos eleverna. Denna oro påverkar i sin tur yrkesutövandet, vilken innefattar 

arbetet med att knyta goda relationer till eleverna.  

 

5.4 Övrigt resultat 

Följande aspekter går inte att härleda till någon av de uppställda frågeställningarna, dock 

anser jag att det visar på ytterligare problematik med anställningsformen och är därav 

värt att redovisa. Det framgår i samtliga berättelser att lärarna upplever en känsla av 

tomhet av att behöva lämna sina mentorselever eftersom anställningskontraktet löper ut 

och det inte finns någon möjlighet till förlängning. En deltagare beskriver det som 

sorgligt att inte få följa deras fortsatta utveckling. Samtidigt tvingas både 

vårdnadshavare och elever till att knyta nya relationer till en ny mentor. Vidare beskriver 

en respondent rutinerna för överlämningar som bristfälliga vilket försvårar arbetet med 

att ta över en klass eller grupp, och att det ofta är eleverna med särskilda behov som 

kommer i kläm.  
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka visstidsanställda gymnasielärares 

upplevelser av att vara anställda under en tidsbegränsning, hur anställningsformen 

påverkar yrkesutövandet samt relationerna till eleverna. Nedan följer en diskussion av 

resultatet från brevintervjun med utgångspunkt i de uppställda frågeställningarna. 

Diskussionen görs med utgångspunkt i olika delar av resultatet vilka kopplas till studiens 

bakgrundskapitel. Vidare följer en diskussion av den för studien valda metoden och 

framtida forskning på området. 

6.1 Upplevelsen av den tidsbegränsade anställningen 

I de visstidsanställda lärarnas berättelser framgår det att anställningsformen är förenad 

med vissa möjligheter. Det bör dock betonas att några av dessa möjligheter likväl 

existerar för en tillsvidareanställd individ och inte enbart är resultatet av den 

tidsbegränsade anställningen. Min uppfattning är att lärarna i denna studie inte 

reflekterar över detta och att det inte förkommer några jämförelser mellan de olika 

anställningsformerna i deltagarnas berättelser. Samtliga deltagare i studien har en relativt 

kort yrkeserfarenhet och flertalet är nyexaminerade, vilket enligt mig kan vara en orsak 

till att ovan nämnda reflektion saknas. Majoriteten av lärarna har inte varit 

tillsvidareanställda och de kan därav inte göra någon reflekterande jämförelse. Jag anser 

att de aspekter som deltagarna tar upp då de berättar om upplevelsen av att vara 

visstidsanställd i längden kan innebära negativa följder för individen och kommer med 

stöd i studiens bakgrundskapitel att motivera detta påstående nedan. 

 

6.1.1 Splittrad yrkesroll 
Lärarna berättar att anställningsformen ger möjlighet till arbete inom området man 

utbildat sig. Att arbeta som lärare, oavsett om det är under en begränsad tid, ger 

respondenterna en inblick i läraruppdraget vilket idag kännetecknas av ständiga 

förändringar och utvidgningar. Deltagarna berättar att den bild av yrket som de fått 

under sin utbildning förändrats då de arbetat på riktigt. De beskriver läraruppdraget som 

brett med många ansvarområden där undervisning utgör en relativt liten del. Den bild 

som respondenterna förmedlar stämmer enligt mig överrens med Hargreaves (1998) och 

Krejsler (2008) beskrivning. Krejsler (a.a.) benämner läraren i dag som en 

kompetensnomad, som bland annat innebär en serviceinriktad person som rör sig dit det 

finns behov av service. Att vara visstidsanställd innebär att man tvingas söka sig dit det 

finns behov av service, vilket innebär en möjlighet till inblick i olika verksamheter, 

anser deltagarna. Vidare menar Krejsler (a.a.) att detta i sin tur leder till att läraren 

utvecklar flera olika identiteter för att matcha de olika verksamheternas krav. Jag anser 

att de multipla identiteterna kan kopplas till begreppet jagbild, vilken utvecklas och 

formas genom samspelet med omgivningen (Westlander, 1978). Multipla identiteter i 

arbetslivet kan, enligt mig, bidra till negativa konsekvenser för individen. Framförallt då 

dessa kan leda till att den anställde upplever att denne saknar en fast och trygg yrkesroll. 

Att ständigt förändra sin yrkesroll efter omgivningens krav tror jag skapar en känsla av 

otrygghet, vilket påverkar både individens privatliv och yrkesutövande. I studiens 

resultat framgår det tydligt att anställningsformen påverkar deltagarnas privatliv och 

yrkesutövande. Att ständigt förändra sin yrkesroll kan, enligt mig, jämföras med som 

Hargreaves (1998) benämner det gränslösa jaget, där självutveckling och personlig 

förändring uppfattas som gränslöst. Det gränslösa jaget bidrar till att fokus hamnar på 
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individens personliga kunskaper och inte på det sociala sammanhanget. Deltagarna 

berättar att de tack vare den tidsbegränsade anställningen ökat yrkeserfarenheten, vilket 

upplevs som något positivt. Jag anser att inblicken i en eller flera verksamheter under en 

kort tid inte nödvändigtvis stärker yrkeserfarenheten utan att det istället splittrar 

yrkesrollen. Då skolorna idag är i ständig förändring blir kraven för stora på den 

enskilde individen, som på grund av visstidsanställningen befinner sig i en eller flera 

organisationer under en kortare period. En tidsbegränsat anställd lärare löper därav, 

enligt mig, en stor risk att utveckla en jagbild som är gränslös. 

 

6.1.2 Anställningsotrygghet 
Enligt Hultman och Wedin (2008) innebär en ökad yrkeserfarenhet till en mognad hos 

läraren, som efter en tids yrkesutövande blir bättre på att anpassa sin undervisning efter 

gruppen eller klassens behov. Erfarenheterna bidrar alltså till en förbättrad 

individualisering i undervisningen och är därav viktig för deltagarna. Dock framgår det i 

berättelserna att den tidsbegränsade anställningen är starkt förknippad med osäkerhet 

och otrygghet. Anställningsotrygghet syftar till den anställdes reaktioner på hot gällande 

förändringar som rör dennes anställning (Hellgren, 2003). Det framgår tydligt i 

berättelserna att deltagarna upplever arbetssituationen som otrygg bland annat då de inte 

vet hur länge de får vara kvar i verksamheten.  Hargreaves (1998) menar att osäkerheten 

hos en lärare gör att denne satsar på trygga undervisningsmetoder, vilket i sin tur leder 

till att elevernas förväntningar och prestationer sjunker. Att vara tidsbegränsat anställd 

innebär, enligt mig att yrkeserfarenheten ökar med en känsla av otrygghet i grunden. 

Denna otrygghet eller osäkerhet gör att man inte vågar experimentera i sin undervisning 

utan tar det säkra före det osäkra vilket i sin tur påverkar eleverna, då 

individualiseringen försämras. Vidare upplever deltagarna en stark oro och osäkerhet 

inför framtiden. Enligt Burchell m.fl. (2002) styrs omfattningen av en individs 

anställningsotrygghet inte enbart av sannolikheten att bli av med arbetet utan också utav 

de efterföljande konsekvenserna. Individer i medelåldern med barn upplever mer 

anställningsotrygghet än de som är yngre eller äldre och inte har barn.  I resultatet 

framgår det att en deltagare, som har barn, oroar sig för hur familjelivet påverkas av att 

denne är tillsvidareanställd. Lärarens oro bottnar i att denne inte vet om det finns en 

möjlighet till fortsatt arbete efter att anställningskontraktet gått ut. Konsekvenserna av 

att inte få fortsätta i verksamheten upplevs som allvarliga då det inte bara drabbar läraren 

utan också dennes familj. Avslutningsvis framgår det som tidigare nämnts av resultatet 

att lärarna i studien upplever anställningsformen som starkt knuten till osäkerhet och 

otrygghet. En upplevelse som återkommer gällande visstidsanställningens inverkan på 

yrkesutövandet och en diskussion av detta följer nedan. 

  

 

6.2 Anställningsformens inverkan på yrkesutövandet 

I resultatet framgår det att visstidsanställningen påverkar yrkesutövandet negativt. 

Deltagarna berättar att anställningsformen påverkar planeringsarbetet på flera olika sätt 

och att detta i sin tur får negativa effekter på yrkesutövandet. Flera lärare berättar att de 

blivit anställda med kort varsel vilket inneburit mindre tid till planeringen kursupplägg 

och undervisning. Jag anser att den visstidsanställda läraren i jämförelse med den som är 

tillsvidareanställd har andra förutsättningar för att lyckas att nå yrkeskraven och jag 

kommer att motivera detta påstående nedan. 
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6.2.1 Krav och kontroll 
Det framgår i berättelserna att en noga genomförd planering innebär trygghet för 

deltagarna, framför allt för de som är nya i yrket. Robert Karaseks modell över 

individens upplevelse av krav och kontroll är enligt mig användbar vid en djupare 

diskussion av anställningsformens inverkan på yrkesutövandet. Theorell (2003) menar 

att en hög grad av egenkontroll balanserar höga arbetskrav, vilket gör att det senare 

upplevs som hanterbart. Det är allmänt känt att läraryrket är förenat med höga krav. 

Hargreaves (1998) beskriver yrket som allt mer intensivt och med ökad press där 

arbetsvillkoren inte håller jämna steg med förändringstakten.  

 

Deltagarnas upplevelse av att planeringen försämras på grund av anställningsformen 

anser jag sänker deras känsla av egenkontroll. Låg nivå av egenkontroll och höga 

yrkeskrav innebär högstressarbeten enligt Theorell (2003). Vidare anser jag att läraryrket 

inte nödvändigtvis behöver definieras som ett högstressarbete då det finns goda 

möjligheter till planering och samarbete inom organisationen. Dock anser deltagarna att 

just dessa två faktorer påverkas negativt av anställningsformen.  En deltagare upplever 

kursupplägget som ogenomtänkt och instabilt och är orolig för hur detta påverkar 

elevernas motivation. Läraren känner, enligt mig, en låg nivå av egenkontroll då denne 

inte är nöjd med sin planering. Vidare är yrkeskraven höga eftersom läraren förväntas 

bedriva en varierad och intresseveckande undervisning med syftet motivera elever till att 

nå kursmålen. Theorell (a.a.) menar att en arbetstagare upplever en låg nivå av 

egenkontroll då arbetskraven är höga utsätts för negativ stress, vilket i sin tur kan leda 

till sjukdom. Det framgår i en av deltagarnas berättelser att denne är orolig för hur länge 

man orkar vara visstidsanställd eftersom det är förenat med en känsla av otrygghet. Jag 

anser att detta är ett tecken på att deltagaren upplever en negativ stress som är resultatet 

av ett negativt arbetsklimat. 

 

6.2.2 Alibitjänst och utanförskap 
Enligt Jönsson (1998) är arbetslag en av den senaste tidens mest populära reformer inom 

skolan. Alla lärare bör oavsett inställning till lagarbete vara med och delta på samma 

villkor, både gällande processen och gällande det kommande arbetet. Även Hargreaves 

(1998) betonar vikten av ett fungerande samarbete när han diskuterar hur skolan bör 

utformas för att på bästa sätt hantera de ständiga kraven på förändring. Vidare menar 

Rubenowitz (1991) och Theorell (2003) att individens upplevelse av den psykosociala 

arbetsmiljön påverkas av att den anställde ges möjlighet till ett nära samarbete med 

kollegor där möjlighet till stöd finns vid svåra arbetssituationer. Det sociala stödet är 

alltså viktigt då det kan kompensera för svåra arbetsuppgifter. Dock upplever deltagarna 

i studien att förutsättningarna till samarbete försämrats på grund av anställningsformen. 

En deltagare beskriver arbetet i arbetslagen som svårt att genomföra då flera av 

medlemmarna är visstidsanställda vilket gör att de byts ut med jämna mellanrum. Vidare 

framgår det av resultatet att de visstidsanställda lärarna, i jämförelse med de 

tillsvidareanställda, inte är delaktiga i utvecklingsarbetet på samma sätt. Jönsson (1998) 

talar om alibitjänst vilket innebär att läraren på pappret tillhör arbetslaget men att denne 

inte på ett konstruktivt sätt kan bidra i lagarbetet. De visstidsanställda lärarna upplever 

att de inte är involverade i arbetslagets arbete inför framtiden. Orsaken är att 

motivationen saknas eftersom de inte vet om de kommer att vara kvar när idéerna blir till 

verklighet, samtidigt som deras åsikter inte upplevs väga lika tungt som de 

tillsvidareanställda. Motivationen till att utföra vissa arbetsuppgifter påverkas av den 

sociala situationen, som till exempel meningsfullhet och inflytande (Theorell, 2003). Jag 
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anser att de visstidsanställda lärarna, då de inte är involverade i samma områden inom 

yrket som de tillsvidareanställda, riskerar att hamna utanför gällande samarbete och 

gemenskap. Att vara anställd under en tidsbegränsning bidrar till utanförskap som i sin 

tur påverkar yrkesutövandet. Som tidigare nämnts har förändringarna och 

utvidgningarna inom läraruppdraget bidragit till ökade krav på den enskilde läraren och 

jag anser att samarbetet är av stor vikt för att hantera kraven.  

 

Vidare menar Malmsten Olsson och Stavborg (2003) att handledning i arbetet bidrar till 

att den anställde känner tillfredsställelse, vilket krävs för att denne ska bevara sin 

yrkesprofession. Rubenowitz (1991) talar om positivt arbetsklimat, vilket innebär att 

ledningen har ett nära samarbete med de anställda och att det finns en öppen 

kommunikation. I resultatet framgår det att flera deltagare upplever kommunikationen 

med skolledningen som bristfällig. Framförallt gällande avtalsförlängningar, då dessa 

ofta meddelas väldigt sent, vilket påverkar lärarnas långsiktiga planering. En deltagare 

berättar att denne, till skillnad från de tillsvidareanställda lärarna, inte blivit erbjuden 

någon medarbetarsamtal med sin chef. Den visstidsanställde läraren känner sig därav 

inte lika betydelsefull för verksamheten. Känslan av utanförskap är enligt mig 

återkommande i lärarnas berättelser och påverkar med all säkerhet motivationen och 

därmed också yrkesutövandet. Vidare framgår det av resultatet att relationerna till 

eleverna påverkas av att läraren är tidsbegränsat anställd och diskussion av detta följer 

nedan. 

 

6.3 Anställningsformens inverkan på relationerna till eleverna 

Vid den strukturella läsningen av deltagarnas berättelser var det svårt att finna några 

gemensamma nämnare för hur anställningsformen påverkar relationerna till eleverna. 

Några respondenter upplever att den tidsbegränsade anställningen ibland påverkar 

relationerna till eleverna medan andra inte ser något samband alls. Vidare hade de först 

nämnda svårt att i skiftlig form reflektera över och exemplifiera på vilket sätt detta sker. 

Anledningen till detta kan enligt mig vara att man ogärna erkänner för en utomstående 

att relationerna till eleverna är mindre bra. I Lpf-94 betonas vikten av att läraren knyter 

goda relationer till eleverna för att den senare ska utvecklas både kunskapsmässigt och 

socialt. Att som verksam lärare erkänna att man misslyckats med ovan nämnda innebär 

att man erkänner ett misslyckade med sitt läraruppdrag. Jag tror att man ogärna erkänner 

ett sådant misslyckande, även om orsaken är anställningsformen.  

 

En deltagare upplever att relationerna till eleverna inte utvecklas på grund av att denne 

inte är deras ordinarie lärare. Att inte veta om man kommer att undervisa klassen nästa 

termin gör att man inte kan besvara elevernas frågor gällande framtiden. Läraren är 

orolig för att dennes osäkerhet ska uppmärksammas av eleverna och påverka 

relationerna negativt. Enligt Birnik (1999) är det relationen mellan lärare och elev som 

styr huruvida den senare vågar ställa frågor och prova nya saker, något som i sin tur är 

avgörande för elevens utveckling. Vidare framgår det i samtliga deltagarnas berättelser 

att den tidsbegränsade anställningen är förenad med oro och otrygghet. Oavsett om 

lärarna anser att anställningsformen påverkar relationerna till eleverna eller inte talar 

man om en ömsesidig oro. Det senare syftar till att anställningsformen inte enbart bidrar 

till en ökad oro för lärarna utan också för eleverna. Jag anser att detta påverkar 

relationerna till eleverna och kommer, med stöd i studiens bakgrundskapitel och resultat, 

att diskutera påståendet nedan.  
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6.3.1 Tillit och trygghet 
Hundeide (2006) menar att tillit och trygghet är av stor vikt vid utvecklandet av sociala 

kontrakt, vilka konstrueras i samband med att vi skapar relationer till andra människor. 

Vidare menar Birnik (1999) att tryggheten påverkar elevens engagemang i skolarbetet. 

Författarna talar om elevens känsla av trygghet och dess inverkan på lärare-elev-

relationen, dock anser jag att lärarens upplevelse av trygghet likväl påverkar relationen. 

En deltagare är, som tidigare nämnts, orolig för att eleverna ska uppmärksamma dennes 

osäkerhet och tror det kan påverka relationerna negativt. Deltagaren berättar att 

osäkerheten förstärks på grund av oklarheter gällande framtiden. Jag anser att 

osäkerheten som till en början finns hos läraren sprider sig till eleverna och att 

deltagrens upplevelse är ett exempel på detta. Vidare visar studiens resultat att 

anställningsformen påverkar yrkesutövandet eftersom planeringen blir lidande. De 

visstidsanställda lärarna upplever att de inte får möjlighet till att göra en noga 

genomarbetad planering vilken de kan luta sig mot. Aspelin (1999) talar om sociala band 

som påverkas av hur vi uttrycker oss, både verbalt och icke verbalt. Att läraren känner 

en otrygghet som är knuten till anställningsformen tror jag får effekter på dennes 

interaktion med eleverna. Dock är det enligt mig svårt att föra en trovärdig diskussion 

över på vilket sätt detta sker eftersom det inte framgår i lärarnas berättelser.  

 

6.3.2 Minskat förtroende 
Vidare berättar en deltagare om en ökad svårighet att vinna elevers förtroende då de 

tvingats byta lärare ofta. Eleverna har under tre terminer haft tre olika lärare och känslan 

av otrygghet gör att de blir mindre benägna till att knyta goda relationer till den nya 

läraren. Aspelin (1999) menar att ansvaret för uppbyggnaden av lärare-elev-relationen 

inte enbart vilar på läraren utan att det snarare är en process vilken kräver engagemang 

från samtliga parter. Den tidsbegränsade anställningen bidrar enligt mig till fler 

lärarbyten, vilket i sin tur påverkar elevernas motivation till att knyta goda relationer. 

Som tidigare nämnts krävs det ett engagemang både från läraren och från eleven för att 

en positiv relation ska uppstå. Deltagarna i studien talar om problematiken med att ta 

över en annan lärares elever och att detta försvårar arbetet med att knyta goda relationer 

till eleverna. Eleverna är oroliga för att deras studieresultat kan komma att påverkas 

negativt av att de byter lärare. Som tidigare nämnts är elevens känsla av trygghet viktig 

för att en positiv relation med läraren ska utvecklas. Då den tidsbegränsat anställde 

läraren tvingas lämna över kursen till en annan lärare på grund av att 

anställningskontraktet löpt ut skapar det en otrygghet för eleverna. Denna otrygghet 

påverkar, enligt mig, relationsarbetet för den nya läraren negativt. Då studiens resultat 

har brister gällande hur anställningsformen påverkar relationerna till eleverna är det som 

tidigare nämnts svårt att föra en diskussion. Valet av metod har enligt mig varit en 

bidragande faktor till resultatets brister. Därav kommer en utförligare metoddiskussion 

att göras i följande avsnitt. 

 

6.4 Metoddiskussion 

Valet av metod för studien gjordes som tidigare nämnts utifrån syftet.  Med hjälp av en 

brevintervju hoppades jag fånga deltagarnas subjektiva upplevelse av 

anställningsformen, dess inverkan på yrkesutövandet och relationerna till eleverna. 

Genom att låta deltagarna i lugn och ro skriva och berätta kring öppna frågor hade jag 

förhoppningen om att få tillgång till deras egna tankar och åsikter gällande ämnet. Valet 

av metod för insamling av empiri kan enligt mig ha påverkat resultatet negativt. Som 
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tidigare nämnts finns det mindre brister i resultatet gällande anställningsformens 

inverkan på relationerna till eleverna. Enligt Ryen (2004) finns ett antal punkter som bör 

beaktas då man använder sig av brevintervju. Dessa fokuserar bland annat på om 

deltagaren kommer att svara relevant för studiens syfte, samt att intervjuaren går miste 

om kroppsspråk, tonläge, ansiktsuttryck. Jag anser att muntliga intervjuer hade varit mer 

passande för att undersöka hur anställningsformen påverkar relationerna till eleverna. 

Framför allt då denna metod innebär att undersökaren kan ställa följdfrågor till 

respondenterna. Muntliga intervjuer med följdfrågor hade enligt mig kunnat resultera i 

att respondenterna berättat mer om hur de upplever att anställningsformen påverkar 

relationerna till eleverna. Vidare innebär muntliga intervjuer en möjlighet för 

undersökaren till att uppmärksamma respondentens ansiktsuttryck och tonläge på rösten. 

Något som hade kunnat avslöja om frågeställningen var av känslig art och därav ogärna 

besvaras av deltagarna. Vidare kan undersökarens fysiska närvaro, enligt mig, likväl få 

negativa effekter på studiens resultat. Vid muntliga intervjuer påverkas deltagarna av att 

undersökaren finns närvarande, vilket enligt mig ökar risken för att de svarar efter vad 

de anser förväntades av dem. Då jag arbetar på samma skola som några av 

respondenterna hade min fysiska närvaro vid intervjuerna enligt mig kunnat påverka 

resultatet negativt.   

 

Med hjälp av en analysmetod influerad av Johansson (2005), Kvale (1997) och Patel och 

Davidson (2003) har jag utifrån de uppställda frågeställningarna tolkat deltagarnas 

berättelser. Denna tolkning har gjorts med hjälp av studiens bakgrundskapitel och min 

förförståelse för ämnet . Det är därav viktigt att beakta min roll som undersökare och 

min påverkan på hur studiens empiri har tolkats och redovisats. Min förförståelse har 

varit central i analysarbetet vilket i sin tur påverkat resultatet. Då studien genomfördes 

hade det skett ett flertal varsel på skolorna där deltagarna är arbetar, vilket kan ha 

påverkat deras upplevelser av anställningsformen och därav studiens resultat. Dock är 

syftet med den valda metoden, som tidigare nämnts, inte att finna den sanna berättelsen 

eller sanna meningen utan kunna se och tolka varje berättelse för vad den är.  

 

Vidare anser jag att den valda metoden varit passande för studiens syfte samt att den 

bidragit till att de uppställda frågeställningarna kunnat besvaras. En annan typ av metod i 

form av muntliga intervjuer eller en kombination mellan skriftliga och muntliga 

intervjuer hade kunnat minska bristerna i vissa delar av resultatet. Dock anser jag att 

valet av metod påverkat studiens pålitlighet relativt lite då det endast finns brister i 

resultatet gällande en av de uppställda frågeställningarna. 

 

 

6.5 Vidare forskning 

Resultatet i denna studie visar att den tidsbegränsade anställningen är förenad med en 

känsla av oro hos den anställde, framförallt gällande framtiden. Otrygghet är ett annat 

återkommande begrepp i deltagarnas berättelser och något som påverkar både 

yrkesutövandet och relationerna till eleverna. Det sist nämnda har, i denna studie, endast 

studerats ur ett lärarperspektiv och det vore intressant att undersöka elevernas 

upplevelser av visstidsanställningen. Hur upplever eleverna att anställningsformen 

påverkar relationen till läraren?  Vidare är det några deltagare i studien som upplever att 

det finns brister i rutinerna vid lärarbyten och att detta i sin tur bidrar till en ökad oro hos 

eleverna. Något som bekräftar det skolinspektionen varnat för och som kräver att 

skolorna blir mer systematiska vid sin hantering av så kallade överlämningar. Det vore 
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intressant att i en framtida studie undersöka hur eleverna upplever dessa överlämningar 

och om de anser att viktig information om deras studiesituation går förlorad vid 

lärarbyten. Avslutningsvis har det varit problematiskt att finna trovärdig statistik över 

antalet visstidsanställda lärare i Sverige. Med tanke på att resultatet i denna studie visar 

att anställningsformen är förenad med många negativa aspekter vore det intressant att ta 

reda på hur många lärare som är visstidsanställda. 
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BILAGA 1 

  
 

 LÄRARPROGRAMMET 
 

Information om forskningsstudie 
Hur visstidsanställa gymnasielärare upplever det är att vara anställd under en 

tidsbegränsning, hur det påverkar yrkesutövandet samt relationerna till eleverna. 

 

Bakgrund och syfte 
Att arbeta som lärare idag innebär en ständig kontakt med andra människor. Att 

skapa och bibehålla goda kontakter med såväl kollegor som elever är nödvändigt för 

att leva upp till de krav som ställs på yrket. Vidare har de tidsbegränsade 

anställningarna ökat i Sverige de senaste åren och i en artikel från skolinspektionen 

påpekar man brister i överlämningar av elevinformation vid lärarbyten. Syftet med 

denna studie är att undersöka hur visstidsanställa gymnasielärare upplever att vara 

anställd under en tidsbegränsning, hur det påverkar yrkesutövandet samt relationerna 

till eleverna. 

 

Tillfrågan om deltagande 
Deltagarna i studien kommer att få svara individuellt och skriftligt i berättarform på 

ett antal öppna frågor. Frågorna skickas via e-post i form av ett Word-dokument, 

vilket också innehåller tydliga instruktioner. Deltagandet är frivilligt, vilket innebär 

att du kan avstå eller när som helst avbryta din medverkan i studien, utan att ange 

någon orsak. Efter att du skriftligen svarat på frågorna skickar du tillbaka 

dokumentet till mig Micael Söderström (ansvarig för studien) via e-post. Är det 

något som verkar oklart får du givetvis höra av dig till mig. 

 

Hantering av data 
Uppgifter från studien kommer att behandlas konfidentiellt. Det skulle underlätta om 

jag kunde få återkomma till dig ut i fall att det skulle vara något som är oklart i 

svaren. Vid databearbetningen kommer ditt namn att tas bort och det kommer att 

göras en sammanställning av det som berättats och beskrivits. Då data från studien 

publiceras kommer enskilda berättelser att inte kunna identifieras. 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien kan fås av mig på telefon eller 

via e-post. Använd kontaktinformationen nedan. 

 

 

Tack på förhand! 

Micael Söderström 

0706-819876 

ms22ne@student.lnu.se 



 

BILAGA 2 

  
 

 LÄRARPROGRAMMET 
 

 

Instruktioner 
Denna skriftliga intervju syftar till att du ska skriva och berätta fritt kring frågorna 

nedan. Det är dina personliga tankar och erfarenheter som är väsentliga och du får 

gärna i ditt berättande hänvisa till specifika situationer för att exemplifiera dessa. 

Skriv och berätta på samtliga frågor nedan och tänk på att vara så öppen som möjligt. 

Resultatet kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att det inte går att spåra 

svaren till dig. 

 

Du skriver direkt i detta word-dokument, när du är klar sparar du det och e-postar 

tillbaka texten till mig. Texten får bli hur lång som helst. 

 

Jag vill att du e-postar dokumentet tillbaka till mig inom en vecka. 
ms22ne@student.lnu.se  
 

Tack på förhand! 

____________________________________________________________________ 

 
Vilket ämne/ämnen undervisar du i för tillfället? 

Skriv här: 

 

 

 

 

När går ditt nuvarande anställningsavtal ut? 

Skriv här: 

 

 

 

 

Hur många procent (arbetstid) omfattar din nuvarande anställning? 

Skriv här: 

 

 

 

 

Skriv och berätta om tiden innan din nuvarande anställning. Arbete, studier 

eller annan sysselsättning. 

Skriv här: 

 

 

 

 



 

 

Skriv och berätta utförligt om hur du upplever det är att vara anställd under 

tidsbegränsning.  

Skriv här: 

 

 

 

 

 

Skriv och berätta utförligt hur du upplever att din tidsbegränsade anställning 

påverkar ditt arbete som lärare. Berätta om dina positiva respektive negativa 

erfarenheter. 

Skriv här: 

 

 

 

 

 

 

Skriv och berätta utförligt hur du upplever att din tidsbegränsade anställning 

påverkar arbetet med att skapa och upprätthålla goda relationer till eleverna. 

Skriv här: 

 

 

 

 

 

 

Skriv och berätta utförligt hur du upplever att din tidsbegränsade anställning 

påverkar relationerna till och samarbetet med dina kollegor.  

Skriv här: 

 

 

 

 

 

 

Skriv och berätta om dina tankar gällande framtiden och möjligheten till att få 

en fast anställning. 
Skriv här: 

 



 

BILAGA 3 

 
Frågeställning Tema Underkategori 

 

Hur upplever visstidsanställda 

gymnasielärare att vara anställda 

under en tidsbegränsning? 
 

 

 
Positiva aspekter 

Möjlighet till arbete 

Bilden av läraruppdraget  

Vidgade vyer 

Erfarenhet och kompetens  
Framtida arbete 
Relationsarbetet med eleverna 

 

 
Negativa aspekter 

Privatlivet påverkas  
Framtiden 

Mindre värd 

Utanförskap 
Ork 

 
Hur upplever visstidsanställda 

gymnasielärare att den 

tidsbegränsade anställningen 

påverkar yrkesutövandet? 
 

 

 

 

 
Planeringsarbetet 

Anställd med kort varsel 

Osäkerhet i planeringen  

Kortsiktig planering 

Skolledning 
Idéer 

 

 
Samarbete och motivation 

Arbetslag  

Utvecklingsarbetet 

Kollegor 

Elever 

Hur upplever visstidsanställda 

gymnasielärare lärare att den 

tidsbegränsade anställningen 

påverkar relationer till eleverna? 
 

 
Ingen inverkan 

 

 
Poäng 
 

 
Relationen utvecklas inte 

 
Frågor och problem 

 

 

 
Ömsesidig oro 

Byte av mentor 
 

Lärarbyte 
 

Överlämningar 
 

Slutbetyg 

Eleverna behöver inte veta 


