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ABSTRAKT 
 

Under tiden på lärarutbildningen har en stor mängd litteratur behandlats, samt 
tillhörande föreläsningar som beskriver läraruppdraget och den förändringsprocess som 
ligger bakom genom reviderade läroplaner. Genom såväl positiva som negativa aspekter 
på hur lärare uppfattar sitt läraruppdrag väcktes intresset för att skriva om det här ämnet. 
Syftet var att ta reda på lärares uppfattningar om läraruppdraget och hur de anser 
förändringsprocessen sett ut. Via en kvalitativ intervjustudie intervjuades lärare med 
lång erfarenhet av en skola som varit under statens huvudmannaskap jämfört med 
dagens skola där kommunen är huvudman. Det resultat som framkom under studien 
pekar mot en skola som ständigt är under förändring, med både positiva och negativa 
inslag. Lärarna anser att brist på tid är ett ständigt dilemma då mycket dokumentation 
och möten leder till att planeringen av lektioner blir åsidosatt. Men samtidigt har 
förändringsprocessen lett till en öppen miljö i skolan där lärarna hjälper och stöttar 
varandra på olika sätt, genom bland annat utbyte av erfarenheter. 

Nyckelord: läraruppdrag, förändring, utveckling, statlig skola och kommunalisering.
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1 INTRODUKTION 
 
Forskning visar att förändringar kring läraruppdraget kommer in och påverkar arbetet 
för lärarna. Lärarna är också med och påverkar samt formar förändringar och kan 
återskapa gamla mönster samtidigt som de formar nya (Gustafsson, 2010). Det här 
fenomenet är intressant då inget av det går att utesluta eftersom det ena påverkar det 
andra. 

Under vår tid på lärarutbildningen har vi tagit del av en stor mängd litteratur som 
beskriver läraruppdraget i olika perspektiv och hur det växt fram och omarbetats över 
tid genom reviderade läroplaner. Vi har tagit del av såväl positiva som negativa 
aspekter på hur lärare uppfattar sitt läraruppdrag. Med bakgrund av detta uppstår 
frågan om vad lärare själva anser tillhöra sitt läraruppdrag och hur de ser på 
förändringsprocessen över tid.  

Inom en snar framtid kommer vi att arbeta som lärare och av den anledningen är det 
en väsentlig del av vårt kommande yrke att ha vetskap om vad som tillhör 
läraruppdraget och hur den historiska framväxten inom läraruppdraget fortskridit. 
Genom att ha kunskap om dessa delar vet vi vilka faktorer som bidrar till en positiv 
förändringsprocess likväl som en negativ, och kan på så sätt ha det i beaktning i vårt 
yrke. 
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2 BAKGRUND 
 
Avsnittet inleds med en historisk tillbakablick över den förändringsprocess som ägt 
rum i skolan i och med nya styrdokument via reviderade läroplaner och som fått 
konsekvenser på läraruppdraget. Vidare definieras och förklaras centrala begrepp 
som syftar till att feltolkningar ska undvikas. Därefter framställs resultat från tidigare 
undersökningar och studier som behandlats inom ämnet för att bilda en uppfattning 
och förståelse för det forskningsområde uppsatsen behandlat. Avsnittet avslutas med 
vald teoriansats samt en sammanfattning. 

2.1 En tillbakablick 
 

Då arbetet behandlar den ständiga förändringsprocess som sker i skolan, samt det 
förändrade läraruppdraget, så faller det sig naturligt att få ta del av en tillbakablick 
över det valda ämnet. 

2.1.1 Från statlig till kommunaliserad skola 
 

1989 genom ett riksdagsbeslut, lämnades garantier på en bra och nationellt likvärdig 
skola genom att huvudmannaskapet gick från staten till kommunerna. Kring år 1990 
inleddes en rad utbildningspolitiska förändringar, vilket medförde att den svenska 
skolorganisationen försköts från att ha varit statlig till att nu bli kommunaliserad 
(SOU, 2000:39).  
 
Idag kan skolans kommunalisering sammanfattas med garantier, förhoppningar och 
kritik (Richardsson, 2010). Skolan som tidigare varit regelstyrd övergick till att bli 
mål- och resultatorienterad, vilket medförde att staten hade till uppgift att formulera 
mål för skolan, övervaka måluppfyllelsen samt fatta ekonomiska och övergripande 
skolpolitiska beslut. Beslutsmakten över lärarnas arbetsuppgifter och arbetsvillkor 
beslöt dock att den skulle vila på kommunal och lokal nivå (SOU, 2000:39). 
Kommunaliseringen innebar också att den ekonomiska styrningen från statens sida 
minskade då statsbidragen inte längre öronmärktes till verksamheter i skolan 
(Löfgren, 2012).  
Falkner (1997) menar att skolan har genomgått en rad förändringar, genom en 
omfattande omstrukturering som getts i uttryck i form av valfrihet, privatisering och 
decentralisering. Det sistnämnda, decentralisering, inom den offentliga sfären i 
utbildningssystemet kännetecknas av en förflyttning från en central nivå till en lokal 
nivå. Kommunerna har idag det fulla genomförandeansvaret och bakom kraven för 
att förverkliga kommunaliseringen låg ett behov av bättre lokal anpassning samt 
utökad samordning mellan olika instanser inom kommunen.  

Samtidigt fanns det motsättningar med argument om att skolpolitiken skulle komma 
att brytas samt att skillnader mellan löner och anställningsvillkor skulle komma att se 
olika ut beroende på kommun. Med de här argumenten menades att likvärdigheten i 
utbildningarna riskerade att äventyras. Beslutsfattarna menade dock att övergången 
från regelstyrning till målstyrning av skolan skulle underlättas och att fördelarna 
övervägde nackdelarna (Falkner, 1997). 
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2.1.2 Lärarens yrkesidentitet 
 
När förändringar sker i samhället ändras även lärarens yrkesidentitet (Löfgren, 
2012).  Relationen till eleverna utgör en stor del av en lärares arbete, och att få arbeta 
med människor beskrivs ofta som yrkets kärna (Landahl 2006). Läraren kan uppleva 
tillfredställelse, glädje, utmaningar, men också dilemman och svårigheter i sitt 
yrkesval. Då många lärare menar att de valt just läraryrket för att de vill arbeta med 
barn/ungdomar, och att kontakten dem emellan skänker glädje i arbetet, kan de också 
hamna i roller som de tycker ligger utanför deras kompetens. 
 
Det upplevs som att den undervisande funktionen läraren har övergår till att spela en 
social roll som ibland kan upplevas som problematisk. Många lärare menar att det 
senaste decenniet bestått i att ägna huvuddelen av arbetet åt ”polis och kuratorsjobb” 
utan att de fått motsvarande utbildning, lärarna gör så att säga andras jobb. Flertalet 
lärare uttrycker att de fått en social roll, från att vara den som lär ut saker till att vara 
en sorts extramamma. Sociala problem, nedskärningar inom elevvården och en mer 
informell kontakt med elever och dess föräldrar hör till en av förklaringarna till att 
yrket fått en tydlig social dimension (Landahl, 2006).  
 

2.2 Begreppsförklaring 
 
Författarna som ligger till grund för avsnittet har tolkat begreppen 
förändringsprocess och läraruppdrag genom att använda sina egna uttryck för att 
beskriva dessa fenomen. Vidare ses förändringsprocessen och läraruppdraget som 
något som ständigt går hand i hand. 

2.2.1 Läraruppdraget 
 
Läraruppdraget är ett begrepp som kan tolkas på olika sätt. Landahl (2006) menar att 
en lärare ska förutom att undervisa elever också kunna stävja olika problem, såsom 
att beslagta föremål, utdela kvarsittning, samt dela på våldsamma elever utan att 
riskera en polisanmälan. Men trots detta är det relationen till eleverna som utgör den 
framträdande delen av arbetet (a.a.).   
 
Genom den förändring som sker vad gäller skolans styrning ändras även det 
professionella ansvaret och den professionella friheten (Lundgren, 2008). Enligt 
styrdokumenten så innebär läraruppdraget att försvara och förespråka demokratin, att 
utveckla elevernas etiska förhållningssätt, vara kunskapsförmedlare, samt lära 
eleverna samhällets värdegrund. I uppdraget ingår också att ha en föräldrakontakt där 
du samarbetar med hemmen i elevernas fostran, (Skolverket, 2011). 
 

2.2.2 Förändringsprocessen 
 
Holmqvist (2011) menar att begreppet förändringsprocess kan förklaras med att 
läraryrket är i ständig förändring. Eftersom vårt samhälle förändras genom materiella 
förändringar som att vi t.ex. gått från ett industrisamhälle till informationssamhälle 
genom bland annat datorer, har det i sin tur lett till en nödvändighet att organisera vår 



6 

 

skolverksamhet efter de förändringar som sker i samhället, då våra unga ska 
förberedas för det förändrade samhälle som uppstått. Därför måste skolans läroplaner 
förändras med jämna mellanrum (a.a.). 
 

2.3 Tidigare forskning 
 
Tidigare forskning inom det valda undersökningsområdet lyfter fram bidragande 
orsaker som kommit att påverka läraruppdraget och bidragit till den 
förändringsprocess som ägt rum. I följande avsnitt kommer de att presenteras. 

2.3.1 Lärarrollens förändring 
 

Forskning kring läraruppdraget pekar på att grundskolan fått ett vidgat uppdrag 
genom den reform- och förändringsprocess som ägt rum under 1990-talet och 2000-
talets början (Gustafsson, 2010). Den decentralisering av skolan som Falkner (1997) 
beskriver förändrade inte enbart skolan utan även lärarens roll. Lärare har på så sätt 
fått ansvar för att utveckla lösningar som syftar att omforma de politiska beslut som 
kommer ovanifrån. Lärarens roll blir genom detta en verkställare för de politiska 
besluten. En osäkerhet kan på så vis komma att uppstå mellan initiativ och 
genomförande vilket kan resultera i att läraren varken prövar eller utvecklar 
lösningar på pedagogiska problem (a.a.). Genom den tidigare nämnda 
kommunaliseringen av skolan lämnades huvudmannaskapet över från stat till 
kommunerna. På så sätt släppte staten arbetsgivaransvaret för skolledare och lärare. 
Denna decentralisering skedde parallellt med en centralisering som gavs i uttryck 
genom statens nya styrning av skolan med verktyg som ramfaktorteorin utformat: 
ideologi, juridik, ekonomi och utvärdering (Pettersen, 2008).  
Om förändringar ska kunna förverkligas inom skolans väggar måste pedagogerna 
involveras och särskilt viktigt är detta vid större förändringar. Kärnfrågan för flertalet 
lärare är om förändringen går att etablera och genomföra i praktiken, i den egna 
verksamheten. Denna fråga är något som arbetas mer aktivt med idag än tidigare då 
lärarna involveras i större utsträckning än tidigare. Om inte lärarna känner att de är 
med i processen med sina önskemål och åsikter och att förändringarna blir allt för 
stora riskerar det att ge starkt uttryck på lärarens ”grundläggande önskan om eller 
lusten att undervisa” (Hargreaves, 1998 s.28).  
Lärarens arbetssituation idag är en annan jämfört med några decennier tillbaka i 
tiden. Undervisningen har blivit mer krävande än tidigare och lärarens uppgifter samt 
ansvar har ständigt vidgats. Flertalet elever är i behov av individuell handledning och 
stöd, samtidigt som läraren aktivt ska samarbeta med föräldrar och med miljön runt 
omkring. Kraven blir därmed stora och förväntningar från flertalet håll känns av. 
Samtidigt är det glädjen i undervisningssituationen som uppväger lärarrollen (Kveli, 
1994).  

Bland yrkesverksamma lärare är den sammantagna upplevelsen att 
kommunaliseringen ledde till att arbetsuppgifterna inom läraruppdraget blivit fler. 
Det kan se olika ut, beroende på geografisk kommunvist och dess ekonomiska 
resurser (Parding & Ringarp, 2008). Dessa faktorer ger sig uttryck i de tidigare 
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nämnda ramfaktorerna (Isberg, 1996). Aili, Blossing och Tornberg (2008) skriver 
följande: 

Det behövs fler som kan verka som ledare för lärarens lärande. Och jag vill påstå att det är ett 
minst lika spännande uppdrag som att vara lärare för de unga och det uppväxande släktet. 
Genom kollegorna får man möjligheten att se läraryrket ur många intressanta vinklingar. 
Visst kan det vara slitsamt när motståndet mot förbättringar böljar, men på det stora hela är 
det en glädje att få ta del av lärares erfarenheter och hjälpa till med förädlingen och 
spridningen av dem. Att varsamt bryta lärarens professionella isolering och visa på den rika 
skatt av erfarenheter och kunskaper yrkeskåren besitter, kan bli riktigt ljusa ögonblick att 
minnas (s.37). 

I regeringens proposition (1999/2000:135) står det skrivet att läraren måste följa 
skolans lagar och läroplaner som har beslutats av riksdag och regering. Det är staten 
som har ansvaret för att skolan har välutbildade lärare och därmed har man som 
lärare en rad direktiv i sitt uppdrag som måste uppnås hos eleven och som måste 
eftersträvas för att lyckas som en god pedagog och social fostrare. Att vara 
yrkesverksam lärare innebär att höga krav ställs och samarbetsförmåga på lika 
villkor krävs. Lärarollen innebär att man ska se till att utveckla en rad saker hos 
eleverna, exempelvis förmåga att förstå och hantera samhällsutvecklingen samt 
problemlösningsförmåga. Breda och djupa kunskaper är något som en lärare ska 
besitta, samt delta i forskning om undervisning och lärande. Ett krav är att kunna 
hänga med i utvecklingen av modern informationsteknik, datorer spelar en allt större 
roll idag än vad de gjorde för bara ett antal år sedan, därför är det oerhört viktigt att 
som lärare ständigt uppdateras och vara öppen för nya metoder (a.a.).  

2.3.2 Förändringsprocessen 
 

Förändringar och trycket på att förändra kan inom skolans väggar komma från flera 
håll, och det kan vara flera förändringar som yttrar sig samtidigt med olika karaktär 
och innebörd. Förändringstryck i skolan kan exempelvis komma från föräldrar, 
konkurrens från friskola i närheten samt olika intressegrupperingar. 
Förändringstrycket delas in i förändringar inifrån, förändringar uppifrån samt 
förändringar utifrån. Det förstnämnda har sin grund i det erfarenhetsbaserade 
lärandet tillsammans med den kompetens som deltagarna utvecklar i arbetet 
samtidigt som de utför sitt arbete. Dessa förändringar baseras på lokalt förankrade 
idéer om vad som bör utvecklas. Det baseras även på de deltagandes vilja, 
kompetens, ambitioner, värderingar, normer med mera (Larsson & Löwstedt, 2010). 

Hargreaves (1998) problematiserar förändringsprocessen och dess innebörd och 
menar att skolan är i konstant press att förändras genom tid, arbete och kultur. Denna 
förändringsprocess innefattar två enorma samhällskrafter som strider, dels den 
postmoderna värld där högt förändringstempo är vad som råder med en ”flexibel 
struktur”, å andra sidan är det moderna monolistiska skolsystemet som kännetecknas 
av en ”trög struktur”. Professor Leif Isberg menar att en förändringsprocess krävs för 
att lärare ska kunna leva upp till de krav som ställs genom de rådande 
styrdokumenten. Faktorer som Isberg (1996) pekar på som kan beaktas är 
ramfaktorer som undervisningsprocessen omfattar.  
Förändringar som kommer från en politisk nivå kan vara fina på pappret, men är 
endast ytliga förändringar som inte når ”fram till kärnan i hur barn lär sig och hur 
lärare undervisar” (Hargreaves 1998 s.26). Han skriver även följande:  
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Om vi kan förstå lärarnas egna önskemål om förändring och deras önskan att 
bevara det rådande, liksom vilka förhållanden som förstärker eller försvagar 
sådana önskningar, får vi värdefulla insikter från gräsrotsnivån i läraryrket, från 
dem som arbetar vid frontlinjen i klassrummet, om hur förändringar bäst kan 
genomföras, vad vi bör förändra och vad vi bör bevara som det är. Att på detta 
sätt gå tätt in på lärarna är inte detsamma som att acceptera och hylla allt de 
anser, säger och gör. Men det betyder att man tar lärarnas uppfattningar och 
synpunkter på största allvar (a.a. s.27).  

 

Larsson och Löwstedt (2010) beskriver att de förändringar som kommer uppifrån är 
de förändringar som kommer från huvudmannen, dvs. kommunen och dess tankar 
om att utveckla skolorna i den egna kommunen. Dessa initiativ om förändringar som 
kommer uppifrån upplevs enligt undersökningar i regel som krav eller påbud av de 
verksamma i skolorna. De förändringar som kommer utifrån är de förändringar som 
ger sig uttryck till följd av förändrade läroplaner och andra eller liknande direktiv 
från myndighetsorganisationer. Utformningen av dessa förändringar utifrån kan 
komma som påbud likväl som erbjudanden. Förändringar som också tillfaller under 
denna kategori kan vara sociokulturella villkor som ändrats (a.a.). Läroplaner är en 
av de faktorer som kan komma att ändras och år 2011 fick vi en ny läroplan, Lgr 11 
(Skolverket, 2011) som ersatte den tidigare läroplanen Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 1998). 

2.4 Teoriansats 
 

Ramfaktorteorin är den teoretiska modell som fungerar som en utgångspunkt för 
denna studie. Teorin har varit en betydande faktor i förändringen av skolan mellan 
åren 1967-1999. Från att ha varit ett verktyg för analys av skolan har teorin blivit 
statens instrument för styrandet av skolan. Modellen handlar om de övergripande 
ramarna som bidrar till att i stort forma skolan samt styra och ge villkor för skolans 
inre arbete och de processer som äger rum i klassrummen (Näslund, 2010). 
Ramfaktorer omfattar förhållande som hämmar eller främjar undervisning och 
lärande. Faktorerna kan delas in i fem kategorier: personramar, organisatoriska 
ramar, tidsramar, fysiska ramar samt ekonomiska resurser (Pettersen, 2008).  
Sammanfattningsvis kan sägas att skollag, läroplan, kursplan och skolplan går under 
ramfaktorteorins ideologiska och juridiska ramar medan den ekonomiska ramen 
verkar från regering direkt till kommunerna. Slutligen fungerar utvärderingsramen 
som en central styrform inom teorin. Ramfaktorteorin presenterade en tänkbar 
lösning på hur staten kunde hantera skolan på avstånd genom kommunerna som bar 
det nya huvudmannaskapet (Näslund, 2010). 

2.4.1 Teorikritik 
 

Den kritik som riktats mot teorin pekar på att teorin anses vara alltför allmänt 
formulerad för att fungera som en teori i pedagogiska sammanhang och av den 
anledningen föreslås termer som teoriansats eller tankekonstruktion för att 
kategorisera teorins bakomliggande funktion (Gustavsson och Selander 1994). En 
annan kritik är att teorin genom innovatören Ulf Lundgren inte fått pröva sin 
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potential fullt ut genom regeringsskifte som bidrog till fokus på annat vis (Näslund, 
2010). 

2.5 Sammanfattning 
 
Detta avsnitt har syftat till att beskriva den historiska framväxt inom skolan och som 
visat sig i läraruppdraget. Avsnittet behandlar även hur skolan gått från att vara 
statlig till att bli kommunaliserad, samt hur det påverkat skolan och läraruppdraget 
på olika sätt. 
Hargreaves (1998) menar att skolan står i en kamp mellan två enorma 
samhällskrafter: modernitet och postmodernitet. Då skolan är modernistisk i grund 
och botten, så försöker skolsystemet stå emot postmodernitetens press och 
förändringskrav, men det vanligaste är att skolan försöker anpassa sig, trots att det 
går långsamt. Eftersom den nya förändringstakten gör att det ständigt är något nytt 
som ska införas, så känner sig lärarna överbelastade, men trots detta dras också deras 
tidsramar åt (a.a.). 

Avsnittet har också behandlat hur viktigt det är att lärarna får känna sig delaktiga i 
processen med sina önskemål och åsikter, annars kan det leda till minskad lust att 
undervisa (Hargreaves, 1998).  
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3 SYFTE 
 
Under utbildningens gång har vi tagit del av såväl positiva som negativa aspekter på 
läraruppdraget. Eftersom skolans styrdokument via nya läroplaner genom åren 
reviderats och förnyats är vårt syfte att ta reda på hur lärare med flera års erfarenhet 
inom skolan uppfattar sin yrkesroll och dess utveckling genom bakomliggande 
förändringsprocesser.  

 Hur definierar lärare begreppet läraruppdrag?  

 Hur definierar lärare begreppet förändringsprocess? 

 Vad är det som har förändrats vad det gäller läraruppdraget?  

 Hur ser lärarna på sitt läraruppdrag idag? 
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4 METOD 
 
I detta avsnitt redovisas vald undersökningsgrupp som studien använt sig av. 
Tillvägagångssätt samt undersökningsinstrument presenteras även tillsammans med 
hur bearbetningen av den information som framkom genom intervjuerna gick till. 
Forskningsetiska reflektioner och metodkritik framkommer även av detta avsnitt.  

4.1 Urval 
 
Vi har intervjuat yrkesverksamma lärare med lång arbetslivserfarenhet i 
grundskolans tidigare år, och som vi tidigare varit i kontakt med i samband med 
VFU. Informanterna kommer från flera olika skolor i olika kommuner, och har 
garanterats anonymitet. Anledningen till varför vi valt denna kategori av 
yrkesverksamma lärare är för att de varit med om den förändringsprocess som skett i 
skolan då ny läroplan tillkommit, samt att de har erfarenhet både från den statliga 
och kommunaliserade skolan. Då de har lång arbetslivserfarenhet så har de även 
kunnat delge oss hur deras läraruppdrag har förändrats över tid. Genom att ställa 
öppna frågor som krävde långa svar fick vi ta del av både positiva och negativa 
synpunkter på deras förändrade yrkesroll. 
 
Nedan kommer en kort presentation av de informanter som ingick i studien. 
 
Lärare 1: Kvinna, 50-55 år gammal, ca 30 år i yrket. Lågstadium. 
Lärare 2: Kvinna, 60-65 år gammal, ca 40 år i yrket. Lågstadium. 

Lärare 3: Kvinna, 60-65 år gammal, ca 45 år i yrket. Lågstadium. 
Lärare 4: Kvinna, 60-65 år gammal, ca 45 år i yrket. Låg- och mellanstadium. 

Lärare 5: Kvinna, 60-65 år gammal, ca 45 år i yrket. Låg- och mellanstadium. 

4.2 Tillvägagångssätt 
 
Då syftet med vår studie är att undersöka lärares uppfattningar kring den 
förändringsprocess som skett i skolan samt om lärares uppdrag, så har vi valt att göra 
kvalitativa intervjuer. Detta eftersom vår avsikt med intervjuer är att identifiera och 
upptäcka de intervjuades synsätt och uppfattningar om ett fenomen (Patel och 
Davidsson 2003).  

En låg grad av standardisering och strukturering är vanligt vid kvalitativa intervjuer. 
Med det menas att frågorna formuleras under intervjuns gång, samt att frågorna är 
öppna och svarsutrymmet stort. Då vi använde oss av en intervjumall (se bilaga 1) 
med färdigformulerade frågor så ledde det till att standardiseringen är högre än den 
vanligtvis är i kvalitativa intervjuer. Dock formulerades följdfrågor allteftersom 
informanterna delade med sig av svar som krävde sådana (Patel och Davidsson 
2003).  
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När man ska göra en kvalitativ undersökning så är antalet intervjupersoner av mindre 
betydelse (Stukát, 2005). Vidare begränsades antalet intervjuer till fem stycken då 
det annars inneburit minde tid till analys och diskussion. 

Vår första kontakt med de utvalda respondenterna gjordes via telefon eller med en 
personlig kontakt på deras arbetsplats, där de vidare informerades om vår studies 
syfte samt tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. Vi förklarade också 
varför vi valt ut just den personen till intervjun så att denne skulle förstå nyttan med 
sitt deltagande (Patel och Davidsson 2003).  
Samtliga tillfrågade tackade ja till att delta i studien. Intervjuerna genomfördes ca en 
vecka efter att lärarna tillfrågats, och tog ca 40 minuter att genomföra. Då vi ville att 
informanterna skulle känna sig trygga och ohotade valde vi att genomföra 
intervjuerna på de tillfrågades respektive arbetsplats vilket är att föredra (Stukát, 
2005). Eftersom vi ville ha spontana och individuella svar fick informanterna inte 
veta frågorna i förväg.  
Trots att informanterna i viss mån fasade över att bli inspelade var det ingen som lät 
sig avstå, utan vi genomförde intervjuerna med att spela in. Vid ett par av 
intervjutillfällena kunde vi dock uppleva att informanten blev mer bekväm då vi 
stängt av inspelningen, vilket medförde att det blev en mer spontan diskussion som 
också gav svar på våra frågor. 
 
Då vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans, skötte en av oss själva intervjun 
medan den andra förde anteckningar, då vi ansåg att tid kunde sparas på det 
kommande efterarbetet, samt att det vid vissa tillfällen blev intressanta diskussioner 
efter att vi slutat med inspelningen.   
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att vid forskningssammanhang talar man om 
validitet, att undersöka det man avser att undersöka, och reliabilitet, att 
undersökningen sker på ett tillförlitligt sätt. I kvalitativ forskning ges begreppet 
validitet en djupare betydelse och omfattar hela forskningsprocessen, medan 
reliabilitetsbegreppet sällan används. I termer av reliabilitet har dock standardiserade 
intervjuer en relativt god sådan (a.a.), där av tillförlitligheten i vår studie. 
Intervjufrågorna utformades med stor noggrannhet och eftertanke för att säkerställa 
att det som undersökts var det avsedda, samt att följdfrågor ställdes för att utveckla 
svaren för att undvika feltolkningar. 
 
Att vi hade en bekantskap sedan tidigare med informanterna upplevdes som positivt, 
då vi upplevde att de var förtroliga och öppenhjärtiga under intervjun, vilket är troligt 
att de inte varit om det för dem varit en intervju med helt okända människor. 
Validiteten gällande datainsamling relateras till om forskarna lyckats göra en 
tillförlitlig tolkning av den intervjuades livsvärld (Patel och Davidsson 2003). 

4.3 Bearbetning  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) kräver varje unikt fall sin egen unika 
bearbetningsmetod för hur en kvalitativ bearbetning ska gå till. Det första steg som 
gjordes i bearbetningen var att renskriva och utveckla de olika anteckningar vi hade, 
då det är oerhört viktigt att förtydliga dessa direkt efter intervjun (a.a.), samt gå 
tillbaka och lyssna på de olika inspelningarna. När intervjuerna var renskrivna satte 
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vi oss ner tillsammans och analyserade vad som framkommit, och därefter förde vi 
en diskussion om de likheter och skillnader som framlagts i intervjuerna. 

4.4 Forskningsetiska reflektioner 
 
Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra huvudkrav som forskare bör ta hänsyn till. Det 
första av dessa fyra är informationskravet som handlar om att syftet med 
undersökningen tydligt måste framgå. Det andra kravet: samtyckeskravet, innebär i 
denna studies fall att den intervjuade när som helst under intervjun kan avbryta om 
de av någon anledning känner att det inte har något de vill tillföra eller om det vill 
avbryta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade presenteras 
anonymt samt att arbetsplatsen inte kan avidentifieras. Nyttjandekravet är det fjärde 
och sista huvudkravet vilket innebär att den information som samlats in enbart ska 
användas i forskningssyfte (a.a.). 

Inför intervjuerna frågade vi utvalda lärare som skulle passa inom ramen för vår 
studie om de önskade delta. Vi informerade om att det var frivilligt och att vi tog 
hänsyn till ovanstående fyra huvudkrav. De uppgifter och åsikter som framkom 
under intervjutillfällena har enbart används i forskningssyfte och informanterna har 
garanterats anonymitet. Informanterna kommer från fler olika skolor i två olika 
kommuner och i syfte att ytterligare säkerhetsställa anonymitet valde vi att gruppera 
lärarna efter kön, antal år som yrkesverksamma samt vilket stadium de är verksamma 
på. Vi har valt att undanhålla kommuntillhörighet för att inte kunna röja deras 
arbetsplats.  
Vi kommer att eftersända ett exemplar till varje enskild informant efter slutfört 
arbete då önskningar om att få läsa studien framkommit under intervjutillfällena samt 
för att visa vår tacksamhet för deras deltagande.  

4.5 Metodkritik 
 

Valet att både föra anteckningar och spela in kan ses som överkurs, då det ena kan 
tyckas utesluta det andra. Varför vi valde att göra på det sättet beror på att ingen 
information går förlorad då man spelar in, och att möjligheten att spela upp intervjun 
kan göras. Att vi dessutom valde att föra anteckningar beror på att vi var tveksamma 
till om allt skulle komma fram under inspelningen, vissa saker valde informanterna 
att berätta då inspelningen var avstängd. Under skrivandet av anteckningar är det lätt 
att det blir korta avbrott i intervjun eftersom du vill få med all väsentlig information 
som framkommer.  

Ytterligare en behållning är att vi sparade tid på att skriva, då ingen omfattande 
transkribering behövde genomföras. Enligt Stukát (2005) tar en timmes intervju ca 3-
5 timmar att transkribera, vilket vi anser hade varit ett allt för omfattande arbete att 
göra, då det skulle betyda att våra intervjuer sammanlagt skulle ta mellan 10-15 
timmar att transkribera.  
Eftersom vi utifrån vår studie var intresserade av att kunna dra vissa generella 
slutsatser kring förändringsprocessen i skolan och om läraruppdraget, så föll valet på 
att istället för att göra en kvantitativ studie med fler informanter på att göra en 
kvalitativ studie, då det var av vikt för oss att få välutvecklade svar. En kvalitativ 
studie kan användas för att göra generaliseringar, även om det dock inte är lika 



14 

 

vanligt förekommande enligt Patel och Davidsson (2003). Vad de menar är att den 
kvalitativa analysen kan leda fram till en förståelse av ett fenomen, och att en 
generalisering då kan göras i förhållande till andra liknande situationer eller 
sammanhang. 
Genom att säkerställa tillförlitligheten i studien valde vi att båda närvara vid 
intervjuerna, då vi tror att man kan uppfatta saker på olika sätt. Men det kan också 
vara mindre bra att gå två, då den intervjuade kan känna sig i underläge, vilket kan 
påverka svaren (Stukát, 2005). Dock tror vi detta inte upplevdes, då vi valde att 
intervjua lärare som vi redan hade en bekantskap till. 
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5 RESULTAT 
 
Denna studie syftade till att lyfta fram hur de lärare vi låtit intervjua ser på den 
förändringsprocess som ägt rum genom nya styrdokument och specifikt Lgr 11, samt 
hur det kommit att påverka läraruppdraget. I följande avsnitt återges och presenteras 
de resultat som kommit fram och som redovisas med stöd av de frågor som låg till 
grund för intervjuerna vilka går i riktning med vår studies syfte.  

5.1 Definition av läraruppdraget och 
förändringsprocessen enligt informanterna 

 

När frågan ställdes om hur de intervjuade definierar begreppen läraruppdrag och 
förändringsprocess var svaren från våra informanter liknande. Samtliga lärare som 
deltagit i studien är eniga om att läraruppdraget har ändrats genom den 
förändringsprocess som ständigt sker i skolan. Dock både positivt och negativt. 
Samtliga informanter ansåg att inget av begreppen kan utesluta det andra, då de hela 
tiden hänger samman. 

5.1.1 Dokumentera och planera 
 
En av våra informanter uttryckte att läraruppdraget innebär att inta en pedagogisk 
roll där undervisning och läroplan ligger som grund. Samtidigt tampas man med 
dilemmat att mycket tid går till dokumentation, tid som hellre hade lagts på planering 
av undervisning. 
 

Lära barnen räkna, läsa, skriva och lära barnen hur de ska fungera i samhället. Framförallt att 
få dem att förstå att det man själv gör påverkar andra. Inom läraruppdraget är det främst 
undervisningen som ingår och sedan dokumentation (Lärare 5). 

 
 

Skolan är i ständig förändring med både positiva och negativa inslag. Från att ha varit ett 
yrke med status, har vi nu lärare som väljer att se sig om efter andra arbeten då yrket 
förändrats för mycket åt det negativa hållet. All denna dokumentation som tar så mycket tid, 
vilket jag istället hade velat lägga på att planera min undervisning tar knäcken på en 
(Lärare2). 
 

Definitionen av läraruppdraget enligt de som låtit sig intervjuas är i grund och botten 
undervisningsrollen. Dokumentation är något som återkommit genom alla intervjuer 
och som de anser tillhör läraruppdraget. Dokumentationens omfattning kan vara 
såväl små anteckningar om den dagliga verksamheten till att vara mer omfattande 
genom skriftliga omdömen, betygssättning (i årskurs 6), samt kartläggningar och 
åtgärdsprogram och även incidentrapportering. 
Med andra ord går det tydligt utläsa att pedagogerna fråntas tid till att planera sin 
undervisning då allt mer tid läggs på dokumentation, vilket anses av många 
frustrerande.  
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5.1.2 Positivt resultat av förändringsprocessen 
 

I bakgrundskapitlet nämndes bland annat krav om förändringar som kan komma 
uppifrån, dvs. från kommunen som är huvudman. Att lärare får gå utbildningar för att 
lära sig teckenspråk då det finns elever med hörselnedsättning kan vara ett sådant 
krav. Men krav kan också komma från både föräldrar och lärare, dessa krav kommer 
då utifrån och inifrån. 

Den positiva utveckling som jag kan se idag jämfört med då jag började min 
karriär är alla de hjälpmedel som finns att ta del av. Jag tänker exempelvis på de 
som har en hörselnedsättning, eller de elever mer inlärningssvårigheter som med 
hjälp av datorer och program kan bli hjälpta i sin undervisning (Lärare 2). 

 

Att skolan fått hjälpmedel för de elever som behöver i större utsträckning är en 
positiv del som skett under förändringsprocessen, och som inte fanns i lika stor 
utsträckning tidigare. 
En annan betydelsefull förändring som skett är den numera öppna atmosfär som 
råder i skolan via öppna dörrar till klassrummen och närmare kollegialt arbete där 
erfarenheter och kunskaper utbyts genom arbetslag. Detta kan härledas till vad Aili, 
Blossing och Tornberg (2008) uttrycker om att genom kollegor får man möjlighet att 
se yrket ur fler vinklar och ta vara på den rika skatt av erfarenheter som finns i 
lärarkollegiet. Genom att ta till vara på varandras kunskaper som en av våra 
informanter påtalade starkt tas även tidstjuvar med i beaktning i syfte att kunna 
undvikas och istället kunna utvecklas för att förstärka undervisningen.  

Idag har vi för det mesta öppna dörrar till klassrummen, om inte omständigheter 
gör att vi måste hålla stängt. Tidigare höll lärarna till ”på sin kammare” och var 
inte välvilliga till att släppa in andra för att höra andras åsikter eller delge 
varandra erfarenheter (Lärare 1). 

 

Att utöka den arbetsförlagda arbetstiden från 35+10 till 40+5 är något som upplevs 
som en bra möjlighet för de skolor som har anammat detta.  Lärarna anser att de får 
större utbyte av varandra, då man efter arbetstid sitter kvar och arbetar i skolan, 
istället för att som tidigare gå hem och arbeta. 

Att utöka den arbetsförlagda tiden är det bästa vi gjort. Nu behöver vi inte längre 
”pussla” ihop tiden för att planera utan vi vet att arbetslaget befinner sig på 
skolan samtidigt vilket underlättar oerhört (Lärare 5). 

 
Det som framkommit ovan kan sägas är det resultat som blivit av den 
förändringsprocess som skett och som lett fram till positiva resultat på hur 
yrkesrollen kommit att innebära och omfatta. 

5.1.3 Negativt resultat av förändringsprocessen 
 
Samtliga lärare som deltagit i studien medgav att då skolan gick från att ha varit 
statlig till att bli kommunaliserad så blev det mycket sämre. Nu upplever man en 
stramare ekonomi, vilket bidragit till att skolan hela tiden måste anpassa sig efter den 
budget kommunen tillgett skolan.  
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Då skolan blev kommunaliserad försvann många förmåner, t.ex. den fria 
sjukvården som vi tidigare varit bortskämda med. Ekonomin blev starkt 
försämrad, vilket lett till att vi inte kan köpa in det vi anser oss behöva utan 
måste ibland använda oss av gammalt material. Jag förstår att kommunerna inte 
kan lägga lika mycket på skolorna som tidigare, vilket gör det till en orättvis 
fördelning i vårt land.  (Lärare 2). 

 

Trots att många lärare just valt det här yrket för att de vill arbeta med barn/ungdomar 
så har förändringsprocessen medfört att de inte bara ska undervisa, utan även kunna 
inta andra roller som till exempel föräldrarollen, där läraren ska vara den som fostrar 
eleverna och talar om vad som är rätt och fel. 

Läraruppdraget idag handlar om att vara både pedagog och mamma. Som lärare 
har jag en uppfostransroll, där jag ofta talar om den gyllene regeln för mina 
elever, och vad den innebär (Lärare 3). 

 
Informanterna var enade om att då skolan gick från att vara statlig till 
kommunaliserad så blev det sämre. Då ekonomin är stramare i många kommuner 
måste skolan anpassa sig. 

5.2 Läraruppdragets innerbörd idag 
 

Idag har läraruppdraget fått en ny innebörd för de lärare som varit yrkesverksamma 
under en längre period. Genomgående uppfattning från de intervjuade var att 
läraruppdraget idag är långt ifrån detsamma som när de började arbeta inom skolans 
ramar. Läraruppdraget är idag så mycket mer än undervisning.  

5.2.1 Läraruppdraget idag jämfört med tidigare 
 
Enkelheten förr i läraryrket var något som påtalades under intervjuerna, när det gäller 
undervisningsplanen. Tidigare utgick den undervisande läraren från en given mall 
och på så vis var det enkelt att följa upp. Idag är det svårt att se en tydlig början eller 
slut på det som ska göras inom ramen för yrket. Tidigare var början samt slutet på 
arbetet tydligt och klart, vilket innebar att det var lättare att få grepp om. 

Det var enklare förr, du följde en viss mall och utgick från den (både positivt och 
negativt). Jag kan helt klart säga att läraryrket hade mer status förr (Lärare 4). 

 

Spannet är stort mellan början och slut. I början av karriären så såg man början 
och slutet av varje uppgift, nu är de långt ifrån varandra och det är svårt att få 
grepp om. Den roll som man intar är också en form av ”extramamma”, där man 
får hålla koll på matsalen, extrakläder m.m. (Lärare 2). 

 

Idag är det inte en likhet med hur läraruppdraget såg ut då jag började min 
karriär. Den största likheten är att barn är fortfarande barn. I övrigt är det enorma 
skillnader (Lärare 5). 

Läraruppdraget idag är större och vidare brett än vad det innebar tidigare. Från att ha 
varit ett yrke med hög status och med förmåner är det idag ett yrke som kräver 
mycket av den enskilda yrkesutövaren.  



18 

 

Idag skulle jag vilja säga att läraruppdraget är ett omöjligt uppdrag! Jag hör det 
även på mina kollegor som är, 30-40 årsåldern med egna barn. Man kan vakna 
på nätterna av bagateller som ändå ligger och gror någonstans i bakhuvudet. Jag 
skulle inte rekommendera någon att bli lärare idag. Jag älskar tiden med 
eleverna, men det är det andra som förtar som är den tunga biten (Lärare 2). 

Samtliga informanter var rörande överens om att läraruppdraget idag är ett helt annat 
jämfört med då de började sin yrkesbana. Idag anser de att uppgifterna som utförs i 
viss mån kan kännas luddiga och svåra att avsluta. Känslan av att aldrig hinna klart 
och komma i fas är något som framträdde i intervjuerna.   

5.2.2 Dokumentation 
Dokumentation är den del av läraruppdraget som idag enligt våra informanter utgör 
en stor del av yrkesrollen. Sedan 8-9 år tillbaka så har dokumentationen blivit en 
alltmer viktig roll i skolan, vilket i viss mån tar mycket tid från planering av 
undervisning. 

All dokumentation tar till och från musten ur en. Det är en del av yrket som tar 
från undervisning och planering. Vi måste dokumentera minsta lilla småbråk, 
annars kan det slå tillbaka på oss senare då vi inte skrivit ner och sparat viktig 
information. På det viset har vi blivit mer insatta i skollagen idag mot var vi var 
förr (Lärare 1). 

Dokumentationen har tagit lite överhand. Bortsett från den dokumentation som 
vi gör genom skriftliga omdömen är det så mycket mer idag än tidigare. Tiden 
räcker inte till att hinna dokumentera allt det som fodras av oss (Lärare 5). 

Eftersom vi ständigt måste göra utvärderingar som tar mycket tid, så hinner vi 
knappt bli färdiga med en innan det är dags för nästa (Lärare 2). 

5.3 Läroplanens påverkan enligt informanterna 
Nedan presenteras hur informanterna vi låtit intervjua ser på hur läroplanen kommit 
att påverka. 

5.3.1 Läroplanens påverkan på läraruppdraget 
 
Bland informanterna varierade uppfattningarna vad gäller den nya läroplanen: Lgr 11 
(Skolverket, 2011). Rörande överens var de dock om att det fungerade som ett 
verktyg vilket användes flitigt. Däremot var de övertygade om att det var svårt både 
för elever samt föräldrar att läsa läroplanen då svåra begrepp och ord kan upplevas 
högtravande. I en intervju framkom att tolkningar vad det gäller skriften i läroplanen 
kunde göras åt olika håll, vilket en annan informant även påtalade och beskrev som 
att skriften var oklar. 

Nu har Skolverket gett ut den här och sedan är det upp till oss lärare att tolka 
Lgr11- det är ett extra steg som borde ha funnits med i manualen. Vår tid som 
lärare borde inte ligga i att tolka så mycket detaljer, vi gör mycket mer än vad vi 
behöver. Det tycker jag och många med mig (Lärare 2). 

Det är inte så lätt med det här kanslispråket för föräldrar och elever. Det 
viktigaste är ju att våra elever förstår och det är inte lätt att få ner (Lärare 4). 

Läroplanen har blivit ett bra verktyg, men ett alldeles för svårt språk för föräldrar 
och elever. Det står om hur viktigt det är med föräldra- elev- läraransvaret. 
Läroplanen tittar på förmågorna. (Lärare 4) 

Lgr är luddig (Lärare 3). 
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Fördelen med dagens läroplan jämfört med tidigare enligt flera av våra intervjuade 
lärare är att de är mer insatta i texten och att de aktivt jobbar med att tolka och läsa 
skriften.  

Lgr11 är det styrdokument som gått mest grundligt in på och mer utbildning har 
getts. Jag har aldrig bläddrat i en läroplan så mycket som jag gör med den 
nuvarande och det är positivt (Lärare 1). 

Undervisningen är roligare idag jämfört med tidigare. Idag jobbar vi mer 
tematiskt och får in olika delar av fler ämnen och det är glädjande. Lgr 11 gör 
det möjligt och den är helt klart intressant, dock skulle vi fått ta del av den innan 
den gavs ut för att sätta oss in i den innan påbörjat arbete med den (Lärare 5). 

En annan fördel som framkom under intervjuerna är att denna läroplan fokuserar på 
förmågor. 

Det är så bra att man inte bara koncentrerar sig på kunskapsinhämtningen via en 
stämpel om eleven kan eller inte kan, utan också på förmågorna hos eleverna. 
Det gör att det är mer rättvist (Lärare 4). 

De lyftes fram under intervjuerna fördelen med att eleverna inte blir bedömda på 
samma sätt som tidigare. Nu framkommer förmågorna hos eleverna på ett annat sätt 
vilket ansågs vara av positiv bemärkelse i fråga om elever som har svårigheter med 
kunskapsinhämtningen, och genom att bedöma förmågor kan dessa elever lyftas 
fram. 

5.4 Favoritepok i skolans historia 
 
Genom vår intervju lät vi ta del av hur lärarna såg på skolan i ett historiskt perspektiv 
och om de ansåg sig ha en epok i skolans historia under deras yrkeskarriär som 
upplevdes bättre än någon annan. Samtliga fem informanter svarade att det inte fanns 
någon specifik epok i skolans historia som de ansåg vara bättre, utan de svarade att 
det fanns delar från samtliga år som var guldkorn.  

Nej, jag kan inte säga att en enskild tidsepok varit bättre än någon annan. 
Eleverna och likaså samhället har förändrats genom åren och från att ha varit 
mer tillslutna har vi idag mer öppna elever som inte räds för att diskutera och 
argumentera (Lärare 5).  

 

5.5 Positiva enskilda erfarenheter som genom åren 
stärkt den enskildes lärarroll 

 

Detta stycke syftar till att lyfta fram de erfarenheter som de lärare vi låtit intervjua 
tagit med sig under deras yrkesverksamma år.  

5.5.1 Relationer 
 
Den genomgående positiva erfarenheten som genom åren stärkt respondenterna är 
framförallt mötet med barnen och fingertoppskänslan som successivt förstärkts 
genom mångårig erfarenhet. Den varierande undervisningen som följer med 
erfarenhet är även det som ger en nytändning. Att bygga tillit är A och O och att 
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skapa goda relationer gentemot elever och föräldrar är det viktigaste och mest 
betydelsebärande. 

Relationer är A och O och det är något som forskning idag starkt pekar på. 
Mycket är vunnet om en bra relation finns i grunden och det är något som jag 
alltid tagit fasta på genom samtliga år som yrkesverksam och det är glädjande att 
se att det också är något som idag än mer påtalas genom exempelvis forskaren 
Hatti. Det känns bra (Lärare 1). 

Att skapa goda relationer och ett samarbete är oerhört viktigt. Jag brukar prata 
om det genom att se det som ett hjul, med ekrar i. Dessa ekrar som ska komma 
att fungera är i form av föräldrar, elever, lärare och i viss mån fritids (som har 
fått en mer betydande roll än tidigare). Om inte dessa ekrar finns, så rullar inte 
hjulet (Lärare 4). 

5.5.2 Ta vara på varandras kunskaper 
 

En av informanterna framhåller vikten av att ta vara på varandra i kollegiet i 
undervisningen. Tidstjuvar är något som kan undvikas om strukturerad och planerad 
undervisning i grupper används. Genom att dela upp undervisningen där en lärare är 
ansvarig för svensklektionerna i tre olika grupper, en annan lärare är ansvarig för 
matematiklektionerna i samma tre grupper och en tredje lärare är ansvarig för 
exempelvis undervisningen i engelska, krävs endast en lektionsplanering och 
upplägg som genomgående genomförs i samtliga grupper. 

Jag skulle vilja säga att något som jag tar till vara på och vill dela med mig av är 
att ta tillvara på varandras kunskaper och att utnyttja tiden. Tiden i en 
undervisningssituation disponerar de undervisande lärarna över, och därför är 
noggrann planering viktig men framförallt att ta till vara på varandra i 
klassrummet (Lärare 4). 

5.5.3 Glädjen av undervisningen i klassrummet 
Glädjen som uppstår under en undervisningssituation är tveklöst den återkommande 
faktor som bidrar till att informanterna känner starkt för sitt arbete. De är rörande 
överens om att det är det dagliga mötet med eleverna och undervisningen där de får 
lära barnen som stärker dem i sin lärarroll.  

Även att det är så stort, så stort, så tycker jag ändå om att vara i skolan. Jag 
tycker om att undervisa. Jag tycker att vi får lära oss mycket och vi får lära ut så 
mycket till barnen och det ger tillbaka. Det är positivt (Lärare 2)! 
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6 DISKUSSION 
 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning som 
presenterades i bakgrundskapitlet, samt vald teoriansats. Avsnittet avslutas med en 
framåtblick som presenterar ett förslag om fortsatt forskning inom det valda området 
som syftar till att vidga synsättet, samt att öka kunskapen ytterligare.  

6.1 Tidigare forskning jämfört med studiens resultat 
 
Studien som låtit göras syftade till att studera hur lärares uppfattning på deras 
läraruppdrag förändrats över tid genom ny läroplan: Lgr 11 och i sin tur hur 
huvudmannaskapets skifte påverkat läraruppdraget. Den tidigare forskning som 
presenterades i uppsatsen stödjer denna tolkning av läraruppdraget och 
förändringsprocessen som sådan. Det rådde dock skilda uppfattningar om huruvida 
tiden fungerade som en alltför stark akilleshäl eller inte.  

6.1.1 Förändringsprocessen genomslag genom 
kommunaliseringen 

 

Undersökningen visade att respondenterna uppfattade att en milstolpe skett vad det 
gäller läraruppdraget i och med kommunaliseringen av skolan, informanterna ansåg 
att då skolan kommunaliserade förändrades hela verksamheten på ett negativt sätt. 
Läraruppdraget blev genom denna förändring mer omfattande. År 1989, då 
grundskolan kommunaliserades, gick skolan från att ha varit hårt centralstyrd av 
staten genom detaljerade regler i läroplan och styrdokument till att låta kommunerna 
bära ansvaret för timplanerna (Löfgren, 2012). Tidigare var lärartjänsterna tydligt 
ordnade, och budgeterna specificerade, men i och med kommunaliseringen minskade 
det ekonomiska stödet från statens sida då statsbidragen inte längre öronmärktes till 
verksamheter i skolan (a.a.).  
 
Nackdelarna som Falkner (1997) beskrivit genom en kommunalisering av skolan, var 
försämrade anställningsvillkor beroende på vilken kommun man tillhör, samt en 
olikvärdighet vad det gäller utbildning (beroende på hur kommunen väljer att 
disponera resurser). En tredje nackdel som nämndes var det ekonomiska läget och 
hur det ser ut beroende på kommunvist (a.a.). Dessa faktorer framkom genom 
intervjuerna och informanterna påtalade att kommunaliseringen av skolan bidrog till 
att anställningsvillkoren förändrades, samt att undervisningen inte kommit att bli 
jämlik i samma utsträckning som tidigare då de ekonomiska resurserna förändrades. 
Det vill säga den kritik som riktades om vad som skulle kunna uppstå innan 
kommunaliseringen genomfördes år 1989 och idag kan betraktas som konsekvenser 
av negativt slag. I kontrast till att de intervjuade menar att kommunaliseringen gjort 
en negativ påverkan anser de inte att det finns en särskild epok som är bättre än 
någon annan.  
 
Larsson och Löwstedt (2010) kategoriserar förändringar genom förändringar inifrån, 
förändringar uppifrån och förändringar utifrån. Dessa förändringar kan komma att ha 
olika karaktärer och innebörder beroende på från vilket håll de kommer ifrån. För att 
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kunna skapa förändringar av positiv karaktär där deltagarna får möjlighet att använda 
sig av den kompetens de har, samtidigt som de utför sitt arbete är vilja, kompetens, 
värderingar, normer med mera.  Det är något som ska finnas med för att dessa 
förändringar inifrån ska få möjlighet att slå väl ut (a.a.). Vår intervjustudie pekar på 
att våra informanter inte får sina röster hörda i den utsträckning som är önskvärt för 
att en förändringsprocess inifrån ska kunna förankras. Förändringar uppifrån, dvs. 
från huvudman är något som ofta är situationen. Konsekvenser av dessa förändringar 
uppifrån beskriver Larsson och Löwstedt (2010) kan komma att upplevas som påbud 
och få en hämmande funktion. Samtidigt menar Isberg (1996) att förändringar krävs 
för att driva arbetet inom skolväsendet framåt. Hargreaves (1998) menar att 
gräsrotsnivån bör komma i beaktning för att en förändring ska slå väl ut. Genom att 
ta del av lärarnas tankar och idéer innan en förändring kommer till stånd, ger det 
lärarna en chans att delge sina tankar om förändring, och förändringarna görs genom 
detta tillvägagångssätt uppifrån (a.a.). Våra informanter påpekade att de inte alltid 
kände sig delaktiga i processen vad det gäller nya direktiv i den utsträckning som 
vore önskvärd.   
  
Som tidigare nämnts har ramfaktorteorin en betydande roll i förklaringen av skolans 
framväxt och utveckling (se 2.5). De faktorer som kännetecknas som ramfaktorer är 
även de som i vår undersökning kommit fram som betydelsefulla bärare av vad 
läraruppdraget omfattas av, samt hur det upplevs idag. Pettersen (2008) beskrev 
dessa fem ramar som antingen hämmande eller främjande för undervisningen och 
lärande. Tidsramar samt ekonomiska resurser är två av de ramfaktorer som genom 
vår studie visat sig markant förändrats under tid och kan tolkas utifrån studiens 
resultat som bärande av en hämmande funktion (a.a.). Den ekonomiska ramen 
påtalades vid flera tillfällen under intervjuerna, bl.a. menade de intervjuade lärarna 
att deras läraruppdrag förändrades då skolans ekonomi stramades åt, vilket bland 
annat ledde till att man inte längre prioriterade lärarnas krav på önskat 
undervisningsmaterial. Någon lärare uttryckte att man får gå och leta efter gammalt 
material som kan vara till användning. 
Hargreaves (1998) skriver att tidsbristen är något lärarna ständigt klagar på. Eftersom 
det ofta är tidspress kan det vara svårt att få till stånd en grundlig planering, att 
engagera sig i utvecklingsarbete, att ens hinna samtala med kollegorna på 
arbetsplatsen. För en lärare är tiden inte bara ett hinder utan den sätter också gränser 
för möjligheter (a.a.). Tiden är ett väsentligt element i struktureringen av lärarnas 
arbete. Genom intervjuerna som låtit göras var tidsbristen något som påtalades starkt. 
Informanterna menade att de aldrig kände sig helt klara med en arbetsuppgift, 
utvärdering eller dokumentation innan det var dags att påbörja nästa. 

6.1.2 Synen på läraruppdraget 
 

Som tidigare presenterats ingår det enligt Skolverket (2011) att läraruppdraget idag 
går ut på att försvara och förespråka demokratin, kunskapsförmedling, utveckla 
elevernas etiska förhållningssätt samt samhällets värdegrund (a.a.). Lärarna själva 
anser det viktigt hur man tolkar styrdokumenten, men tycker det är ännu viktigare att 
de ges möjlighet att hjälpa så många elever som möjligt under sina lektioner med 
kunskapsinlärning. Holmqvist (2011) beskriver läraruppdraget som ett arbete där 
alltfler områden tillkommer, och att ibland hamnar själva lärandet av ett innehåll 
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utanför fokus. Då läraren i första hand är utvecklad för att utveckla lärande, så är 
återupprättandet av läraren som yrkesgrupp i första hand önskvärt (a.a.).  
 
Samtliga intervjuade lärare var överens om att all dokumentation tar alldeles för 
mycket tid, som de hellre hade valt att lägga på planering av undervisning. Eftersom 
dokumentationen är omfattande så får de, som de uttryckte det, välja vad som är 
viktigt och vad som är mindre viktigt att dokumentera, vissa saker får man helt 
enkelt se mellan fingrarna.  
 

Då de får lägga alldeles för mycket tid på saker som inte tillhör undervisning anser 
de att det är oerhört frustrerande och påverkar läraruppdraget negativt. Lärarna var 
överens om att de valt detta yrke eftersom de velat arbeta med barn/ungdomar, och 
att relationen mellan lärare och elev beskrevs som yrkets kärna (Landahl, 2006). 
Informanter framhöll vikten av relationsarbete mellan pedagog och elev, pedagog 
och föräldrar och mellan kollegor. Att ha fungerande och stabila relationsgrunder var 
samtliga överens om att det var den mest betydande delen för att arbetet ska kunna 
fungera, samtidigt som ramfaktorn i form av tidsbrist återigen var den faktor som 
genom dominoeffekten bidrog till att relationsarbetet inte kunde arbetas med i den 
utsträckning som vore önskvärd.  

 
Den glädje som uppstår i en undervisningssituation som enligt Kveli (1994) 
uppväger lärarrollen och dess övriga krav är något som framkommit i intervjuerna 
från informanterna. Trots den stora arbetsbelastningen är det tack vare dessa stunder 
som glädjen över att vara lärare stärks. Det är tack vare tiden tillsammans med 
eleverna som glädjen kvarstår till yrkesrollen i sig.  

6.2 Självkritiska reflektioner 
 

Med bakgrund mot att ramfaktorteorin förekommer tydligt i ett historiskt perspektiv 
beträffande läraruppdraget, var den valda teoriansatsen passande. Genom arbetets 
gång visade det sig att den valda teoriansatsen var, liksom kritiken mot den påvisats, 
allmänt formulerad och på så sätt applicerbar på studien. Dock var ramfaktorteorin 
inte så konkret framskriven som önskan var. Med bakgrund av denna slutsats skulle 
även det sociokulturella perspektivet kunna slå väl ut. Även Wegners identitetsteori 
skulle falla inom ramen för studien. Samtidigt täcker den valda teoriansatsen det 
område som studien behandlar och av den anledningen anses vara ett bra alternativ. 

Intervjuer som undersökningsinstrument var det verktyg som på ett kvalitativt och 
relevant sätt kunde besvara vår frågeställning inom ramen för uppsatsskrivandet. 
Metoden öppnar upp möjligheten till utvecklande svar, något som en 
enkätundersökning inte gör i samma utsträckning. Som tidigare påtalats användes 
inspelningsinstrument för att säkerhetsställa att betydelsefulla svar inte skulle falla 
bort. Tolkningar av de svar som gavs i dess rätta sammanhang är något som 
hoppades kunna styrkas mer i syfte att undvika felaktiga svar.  
Studiens i vissa fall avvikande och/eller mer markant påvisade skillnader i resultat 
gentemot vad som framkommit i litteraturen och tidigare forskning, är inte en 
upptäckt som behöver ett nytt fenomen.  
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6.3 Framåtblick 
 
Arbetet har lyft fram ett ämne som för oss har varit av betydande karaktär. Under 
tiden som arbetet bedrivits genom denna uppsats har en insikt om att fler konkreta 
undersökningar bör göras. Genom att titta närmare på vad grundskollärares 
uppfattningar är vad det gäller läraruppdraget, i förhållande till den 
förändringsprocess som genom åren kommit att ge avtryck. 

6.3.1 Förslag till fortsatt forskning 
 

Inom ämnet skulle det vara ytterst intressant att göra en bredare kvalitativ 
undersökning där undersökningsgruppen skulle vara fler till antalet för att på så vis 
få en bredare bild av deras åsikter samt om dessa överensstämmer med varandra. En 
möjlighet med denna vidare undersökning är även att se hur det förändrade 
läraruppdraget i förlängningen kan tas till vara på och omvandlas till en möjlighet. 
Genom att lyfta fram ämnet och lärarnas röster ,ger det förhoppningsvis en klarare 
bild av hur arbetsbelastningen inom yrket idag ser ut jämfört med i början av deras 
karriärer. På så vis skulle det konkret kunna påvisas vad läraruppdraget faktiskt 
fokuserar på och därigenom anslå resurser för att minska arbetsbördan, för att i sin 
tur kunna lägga fokus på eleverna i de konkreta undervisningssituationerna.  
Samtidigt väcks frågan om huruvida en fortsatt forskning inom området är relevant 
eller inte. Frågan är om inte den skulle ge liknande svar och resultat och av den 
anledningen fokusera fel. Istället för att fördjupa forskningen, kan en relevant 
lösning vara att lyfta fram de resultat som framkommit och rent konkret göra en 
åtgärd som genererar i ett läraruppdrag som är möjligt i praktiken! 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
 

 Hur lång arbetslivserfarenhet inom skolan har du? 
 Vad fick dig att välja läraryrket? 

 
Frågor kring definition av läraruppdrag och förändringsprocess 

 
 Hur definierar du läraruppdraget? 
 Vad anser du ingår i läraruppdraget? 
 Hur definierar du förändringsprocess? 
 När begreppet förändringsprocess nämns i sammanhanget av att vara lärare 

och dess uppdrag, hur tänker du kring det? 
 

Frågor som rör förändringsprocess 
 

 Har det varit positiva förändringar som skett inom läraruppdraget, vilka i så 
fall? 

 Har det varit negativa förändringar, vilka i så fall? 
 
Frågor som rör läraruppdraget 

 
 Hur ser du på läraruppdraget idag? 
 Genom åren så har nya styrdokument kommit till, hur har det påverkat 

läraruppdraget? 
 

Avslutande frågor 
 

 Finns det någon epok i skolans historia som varit bättre än någon annan? 
 Finns det någon epok i skolans historia som varit sämre än någon annan? 
 Genom de förändringar som skett i och med nya styrdokument genom åren, 

vad är det som du tagit till dig och gjort att det stärkt dig i ditt läraruppdrag? 

 


