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ABSTRAKT 
Studien ämnar att belysa de attityder som lärare genom sin yrkesprofession besitter 
angående skolans huvudmannaskap, lärrarollen i förändring samt lärares syn på 
eleverna. Introduktionen utgörs av aktuella politiska debatter 2013 och 2014 huruvida 
skolan bör vara statligt styrd eller inte. Eftersom det är lärares yrkesprofession som 
kommer i direkt anslutning till de reformer som politiker driver på skolan är det relevant 
att undersöka dessa åsikter. Bakgrunden till decentraliseringen härrör från de 
samhällsförändringar som påverkat landet, då individen förutsätts vara i fokus, vilket i 
sin tur har lett till att elevens roll förändrats i statens styrdokument för hur 
undervisningen – och betygssättning ska bedrivas. I detta examensarbete görs en 
intervjustudie med gymnasie- och högstadielärare som arbetar inom samma geografiska 
område i södra Sverige. Metoden för undersökningen är intervjuer med en 
fokusgruppsintervju och tre enskilda intervjuer med lärare som arbetat inom skolans 
verksamhet före 1990 och lärare som arbetetat inom skolans verksamhet efter 1990. Av 
resultetet att döma, framkommer att flera lärare anser att skolan blivit mer ojämlik och 
orättvis då resurser ska fördelas. Även attityder om hur det lokala politiska styret 
påverkat lärares sätt att se på huvudmannaskapets kompetens har också ifrågasatts. 
Elevens roll konstateras också ha förändrats då eleven har allt större inflytande och makt 
i dagens läge över sin utbildning, då skolpengen gör det enkelt för dem att välja vilken 
skola de vill gå på. Detta ställer krav på att skolor ska konkurrera med varandra för att 
vinna elevens skolpeng och därmed få extra resurser till sin verksamhet.  

  

Nyckelord: Decentralisering, Återförstatligande, Lärares attityder, Huvudmannaskap och 
Samhällsströmningar.  
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1 INTRODUKTION  
I inledningen presenteras val av ämnesområde samt varför det är relevant att få ett 
inifrånperspektiv av förändringarna genom att undersöka lärares attityder kring skola i 
ett föränderligt samhälle. I och med de strömningar som finns i samhället ändrar 
människor kontinuerligt sina åsikter allt eftersom samhället förändras. Eftersom 
vetenskap anses vara sunt förnuft och logiska slutsatser, kan det vara av vikt att studera 
de föreställningar som vanliga människor i samhället har. Enligt Myrdal (1968) finns 
det vanligen två uppfattningar om åsikter, vilka är antaganden och värderingar. 
Antaganden kännetecknas av intellektuella kognitiva uppfattningar, medan värderingar 
kännetecknas av emotionella uppfattningar ”En persons antagande gör anspråk på att 
vara kunskap” (Myrdal, 1968, s 21). Dessa antaganden i studien, eller åsikter som de 
kommer att benämnas som, utgör lärares tankar om skolan i ett föränderligt samhälle. 
Dessa bör inte ses som en allmängiltig sanning utan snarare som en yrkesgrupps åsikter 
inom studiens geografiska område. 

 

1.1 Inledning  
Varför är skolor olika från kommun till kommun? Hur ser lärarna på de påtvingade 
reformer av skolan som politiker beslutat sig för att genomföra? Hur har samhället 
förändrat delar av skolväsendet? Detta är frågor som uppkommit i samhällsdebatter 
2013.  

 
I och med partiledardebatten den 6 oktober 2013 (Agenda, 2013), uttryckte 
utbildningsminister Björklund, att Folkpartiet hade som avsikt att återförstatliga den 
svenska skolan. Detta efter att regeringen tillsatt en särskild utredning, vilken ska se 
över konsekvenserna av kommunliaseringen av skolan (se kommittédirektivet s 3). Då 
det inte enbart är lärare utan likaså politiker på regeringsnivå som uttrycker misstro till 
den nuvarande politiska styrningen finns vidare tankar och funderingar kring ett 
eventuellt återförstatligande och dess attityder kring detta. Björklund skriver i Svenska 
Dagbladets debatt, tillsammans med Fjelkner förbundsordförande för lärarnas 
riksförbund, att det är dags att återförstatliga skolan (Björklund & Fjelkner, publicerad 
2011-03-15, SvD) bland annat för att det finns stora brister i dagens system med det 
kommunala skolstyret:  
 

”Det är stora skillnader mellan de kommuner som satsar mest respektive minst på 
skolundervisningen. Skillnader i resursfördelningen beror alltså inte på elevers olika 
behov - utan på kommunernas prioriteringar. Det värsta i sammanhanget är att de 
kommuner som har de största behoven av satsningar i sina skolor, till exempel på 
grund av sociala problem, också är de kommuner som ofta har minst skattekraft och 
resurser” (Björklund & Fjelkner, publicerad 2011-03-15, SvD). 

 
Vidare uttrycks det i artikeln att det vore lämpligt att staten återgick till att ha kontrollen 
över skolan eftersom den då skulle bli mer nationellt reglerad, vilket den i dagens läge 
inte är (Björklund & Fjelkner, publicerad 2011-03-15, SvD). De skriver dessutom att 
styrningen av skolan är oklar:  
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”Genom att staten delvis styr skolan genom lagar, läroplaner och lärarutbildningar, 
medan kommunerna är huvudmän och finansierar verksamheten skapas ett slags 
dubbelkommando över skolpolitiken som gör ledarskapet otydligt” (Björklund & 
Fjelkner, publicerad 2011-03-15, SvD). 

 

I och med att kommunerna har olika prioriteringar inom respektive område, finns det 
inga garantier för att skolorna i Sverige ger en likvärdig utbildning (Björklund & 
Fjelkner, publicerad 2011-03-15, SvD). Brozin Boman skriver i Lärarförbundets 
tidskrift - Pedagogiska Magsinet (2013) att det finns brister i likvärdigheten i dagens 
skolor och fortsätter med: ”En statlig skola skulle ge staten makt över fördelningen av 
pengar, om det är man överrens. Hur det ska gå till är oklart”. Hon menar att 
återförstatligandet leder tankarna tillbaka till ett åtråvärt tillstånd av skolans 
organisering. Det finns dock en tidigare kritik till det föregående centralstyrda systemet, 
vilket var att det var för byråkratiskt och krångligt och att behoven såg olika ut på olika 
skolor vilket var svårt att organisera. Att prata om återförstatligande är ett förrädiskt 
tillstånd då detta förenklar de problem som finns, istället borde politikerna tala om hur 
och med vilka medel ett återförstatligande skulle kunna göra den svenska skolan 
likvärdig. Hur ett modernt statligt huvudmannaskap skulle kunna se ut i dagsläget finns 
inga svar på, då regeringen arbetar med utredningar som ska vara klara först 2014 (a.a). 
Björklund, Sirén, Jansson, Knape och Valtersson (2013) representerade Staten, 
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund, Sveriges kommuner och landsting och Friskolornas 
riksförbund, då de skrev en debattartikel med 10 förslag på förhållanden som kunde 
rädda den Svenska skolan, däribland: höjda lärarlöner och karriärtjänster, minskad 
administration, legitimation och behörighet och lämplighetsprov vid antagningen till 
lärarutbildningen etc, men skrev inget om vilken del av statsapparaten som skulle styra 
resursfördelningen mellan skolorna inom kommunerna. 
 
 

1.2 Studiens syfte och dess bakgrund  
I denna del presenteras en problematisering till det valda studieområdet samt studiens 
relevans och syfte. För att belysa problemet - att skolan blivit allt mer ojämlik, används 
regeringens kommittédirektiv som underlag till detta, vilket är av relevans för studien då 
jag avser att belysa ojämlikheten som problem även på nationell nivå. Den teoretiska 
ansatsens upplägg belyser samhällsförändringar där skolan är en naturlig del i dessa. I 
bakgrunden presenteras hur skolan har påverkats och förändrats utifrån samhällets 
strömningar. Dessa kontexter står i kontrast till varandra då det varken utesluter det ena 
eller det andra som förklarliga orsaker till var skolan står idag.  

 

1.2.1 Regeringens kommittédirektiv  
I slutet av 1980- och början av 1990- talet reformerades den svenska skolan. Den största 
reformeneringen var ansvarsfördelningen från staten till kommunerna. Detta kom att 
kallas för kommunaliseringen av skolväsendet (Utbildningsdepartementet, 2012). En av 
skolformerna som bland annat innefattas i det offentliga skolväsendet är 
gymnasieskolan vilken kommer vara ett av undersökningsobjekten till detta arbete. En 
icke desto mindre viktig reform för skolväsendet var då kommunerna övertog ansvaret 
för hur resurserna skulle fördelas inom respektive skolområde, kommunerna fick också 
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ansvar för att organisera skolan och vuxenutbildningen samt följa upp och utvärdera den 
egna verksamheten. Då decentraliseringen av det svenska skolväsendet till synes 
verkade jämlik över landet poängterade både riksdag och regering att skolan inte fick bli 
ojämlik. ”Den fick heller inte innebära att innehållet i utbildningen blev så beroende av 
lokala beslut eller förhållanden att likvärdigheten kunde ifrågasättas” 
(Utbildningsdepartementet, 2012, s 7). Kommittédirektivet skriver vidare att:  
 

”Det övergripande ansvaret för likvärdigheten skulle även i fortsättningen vara 
statens och, enligt regeringen, garanteras genom tydligare läroplaner, uppföljning, 
utvärdering och kontroll, lärarutbildning och fortbildning samt ett specialdestinerat 
statsbidrag” (Utbildningsdepartementet, 2012, s 7).  

 
Detta skulle på så sätt fungera som garantier att alla kommuner hade samma ramverk att 
förhålla sig till, för att uppnå en likvärdig svensk skola. 
 

1.3 Syfte och frågeställning  
Eftersom frågan om hur och vem som bör styra det svenska skolväsendet kontinuerligt 
dyker upp inom skolans värld och på den politiska arenan, avser studien att undersöka 
lärares åsikter om ett eventuellt återförstatligande av skolan.  

 

Studien avser att belysa: 

- Lärares attityder till de föränderingar skolan har stått- och står inför, lärares 
attityder till verksamheten idag och hur de anser att elevens roll påverkats av 
samhällets strömningar. 
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2 TEORETISK ANSATS  
För att beröra det teoretiska utgångslägets kärna, vilken är skola i ett föränderligt 
samhälle, kommer det postmoderna synsättet att utgöra en del av den teoretiska 
förklaringen till hur och varför skolan förändrats i takt med samhället. Enligt 
Hargreaves (1998) kan det postmoderna synsättet urskiljas genom att se exempelvis 
platta beslutsorganisationer och det decentraliserade ansvaret, marknadens behov och 
den enskilde människans frihet och flexibilitet i samhället. Den postmoderna världen är 
snabb, växande och har fler informationskanaler än tidigare. Hargreaves skriver att det 
postmoderna synsättet inte utgör en helhet för hur samhället i förändring kan beskrivas 
utan snarare bör betraktas som: ”Postmodernitet är ett samhällstillstånd som omfattar 
sociala, ekonomiska, politiska och kulturella relationer” (1998), därifrån implementeras 
denna som grund för de rådande samhällsförändringar som har – och påverkar skolan.  

 

2.1 Teoretiskt perspektiv - samhällsförändringar 
Anledningen till att det postmoderna perspektivet valdes till att beskriva varför och hur 
skolan i ett föränderligt samhälle kan se ut, var för att se hur de strömningar som finns 
inom samhället påverkar skolan som institution (Andersson, 2010). Aili, Blossing, 
Tornberg (red). (2008) skriver om hur den svenska skolan genomgått reformeringar och 
rationaliseringar, vilket i sin tur ändrat skolans sätt att tänka och organisera skola och 
utbildning. Den centrala styrningen satte regler och anslag om att skolor skulle vara 
självgående verksamheter, vilka på marknadsliknande villkor blev ömtåliga för att inte 
passa in i omvärldens krav. 

 

Det ändrade synsättet på strömningen om det demokratiska samhället följer den 
västerländska kulturen, vilken satt sitt avtryck i framförallt nordiska skolor, där 
innovation, samspel mellan förändringar och ekonomisk tillväxt gjort att dessa skolor 
blivit allt mer konkurrenskraftiga (Oftedal, Telhaug, Asbjørn & Aasen, 2006). Det 
ändrade synsättet på skolor har lett till att elevens roll i skolan blivit allt mer central för 
eget bejakande. Det har även lett till att individen hamnat mer i fokus. Andersson (2010, 
s 195) skriver: ”Skolan anpassar sig till krav och förväntningar för att få nöjda brukare 
(kunder)”. Andersson skriver vidare om hur skolpengen lockar elever (framförallt deras 
föräldrar) till de skolor med bra snittbetyg och till de friskolor som har ett gott rykte. Att 
skolpengen följer varje elev till den skola de väljer, leder till en ökad konkurrens om 
eleverna. Frågan som kvarstår då är om detta New public management synsätt på skolan 
går ihop med verksamheten i ett förändringssamhälle? Svaret varierar beroende på vem 
som frågas. Andersson hävdar att skolan allt mer liknar företag som konkurrerar om 
elever genom att få skolpengen. Hargreaves (1998) hävdar att elever inte bör ses som en 
vara på marknaden, men att skolan som verksamhet allt mer liknar företag på 
marknaden. 

 
”Pedagoger är vanligtvis inte ute efter profit. Samtidigt är skolor och företag inte 
helt olika. Framförallt större högstadie- och gymnasieskolor har viktiga drag 
gemensamma med en del företag: många anställda, en klart beskriven 
beslutshierarki, specialiserade ansvarsområden, strikt avgränsande roller och 
uppgifter samt ansträngningar för att nå samordning och gemensamma mål” 
(Hargreaves, 1998, s 37).  
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Även Fölster, Morin och Renstig (2009) anser att skolor allt mer liknar företag som 
säljer lärande och där eleverna är kunder i denna situation. Då eleverna inte lyckas 
uppfylla behörighetskraven till gymnasiet ses detta som en kostnad. Om skolan inte 
lyckats rätta till felen efter nio år, blir det betydligt svårare för eleverna att rätta till felen 
det tionde året på introduktionsprogrammet.  

 

2.2 Samhällsförändringarnas inverkan på individen 
genom skolan 

Efter andra världskriget har arbetsmarknaden allt mer kännetecknats av att den blivit 
mer kunskapsintensiv och differentierad, vilket i sin tur haft betydelse för hur 
utbildningen i framförallt Sverige sett ut. Detta har blivit ett instrument för politiska 
system att möta och hantera olika samhällsförändringar och problem, samt styra landet i 
riktning mot de förändringar som samhället står inför. Med detta utgångsläge förutsätts 
att skolans funktion ska skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och fortplanta de 
normer som finns i samhället (Adolfsson, 2012). För att se hur detta kan komma till 
uttryck, har utbildningen efter tid tenderat till att anpassa sig efter förändringar inom 
samhället genom olika värden hos individer (Oftedal m fl, 2006).  

 
“More clearly than at any other point in history, education came to be regarded as an 
instrument of industrial policy whose objective was the development of a healthy 
national economy through an increase in the market share. Those goals that were 
given priority were now expressed through terms such as ‘‘profit’’, ‘‘efficiency’’, 
‘‘standards’’, ‘‘quality’’, ‘‘skills’’ and ‘‘product’’” (Oftedal m fl., 2006, s 19).  

 

Dessa värdeord - vilka förutsätter att individen i takt med samhället förändrats - har 
även applicerats på skolan. Värdeord om jämlikhet och solidaritet, har försatt individen i 
fokus, då dessa egenskaper efterfrågas i olika kontexter och miljöer (Oftedal m fl., 
2006). Det finns ytterligare förklaringar till att samhället förändras genom skolan. 
Samhällsstrukturernas förändringar kännetecknas bland annat av det inflytande som 
tillämpats inom institutioner och som sedan överförts på familjer. Vilket sedan innebär 
att allt fler överföringar av värderingar, ansvar för barnens sociala liv överförs tillbaka 
skolan. Detta skapar en situation för skolan att fungera som en sammanbindande kraft i 
samhället. Detta fenomen kan tyckas motsägelsefullt men är en oundviklig situation för 
skola och samhälle (Sundberg (2005).  

 
”Å ena sidan tilldelas skolan uppdraget att ’anpassa’ elever till ett rådande befintligt 
samhälle, å andra sidan förväntas skolan också förändra samhällsförhållanden” 
(Sundberg, 2005, s 10). 

 

Tyack och Cuban (1995)  skriver om att policydiskussioner beträffande skolväsendet 
sker på olika nivåer i samhället, även då dessa sker över middagsbordet mellan barn och 
föräldrar bör dessa ändå uppmärksammans då människors attityder sätter avtryck i 
samhäller. Diskussioner i samhället gror till en början i informella sammanhang, för att 
efter en tid diskuteras på högre instanser till exempel rektorsnivå, regeringsnivå eller i 

 



7 

 

media. Något som Tyack och Cuban menar är att dessa policydiskussioner sker med 
vinklig och perspektiv utifrån människors egna erfarenheter, då de lägger olika tyngd 
och ser olika på hur skolan ska bedrivas. 

 

Följden av att strömningar påverkar samhället, skolan och individen, sker oundvikligen, 
även då skolan i flera avseenden karaktäriseras för att vara en trögföränderlig 
institution. Skolan försöker i flera avseenden bibringa eleverna olika förställningar i 
samhället, vilket gör att det finns krav på anpassning till rådande samhällsstrukturer. Det 
kan bland annat vara att skolan ska förmedla en demokratisk värdegrund vilken alla 
elever ska ha med sig ut i samhället. Den roll skolan får i samhället kännetecknas av att 
den avspeglar rådande samhällspolitiska debatter (Andersson, 2010). Wihlborg (2004) 
anser att värden som humanism och demokrati hänger samman med varandra i 
betydelse för elevers synsätt i samhället (skolan) som strävar efter att förmedla 
samarbete och förståelse för andra kulturer än sin egen. Detta fenomen utvecklar 
Andersson, Persson och Thavenius (1999) då de ser skolans kulturella förändringar ur 
två perspektiv: homogenitet och heterogenitet. Där homogenitet innebär likformighet 
och heterogenitet innebär olikformighet mellan elever. De menar att något som är 
homogent på nationell nivå kan brytas ned till heterogenitet på lägre nivåer. Det går 
även att se denna parallell till elever, då den homogena gruppen skolelever kan brytas 
ned till en samling med heterogena individer som tillhör olika grupper, klasser och kön 
(a.a). Ett led av den förändrade synen på elever och deras sociala interaktion i samhället 
finns med i skollagen. I SFS (2010:800, § 2, s 63) står det att ”[…] utbildningen ska 
utformas så att den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att 
självständigt och tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper”.  

 

I början av 1950 i efterkrigstiden fastslog Skolkommissione,n innan de första  
reformeringarna av skolan, att de nya förändringarna skulle leda till att den blev mer 
demokratisk och mer individualiserad där elevens förutsättningar skulle utgöra en 
situationsbaserad undervisning (Rothstein, 2010). Detta synsätt stämmer väl överrens 
med dagens värderingar om hur synen på elevers roll bör se ut då Skolverket skriver: 
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 
kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (a, 2011, s 6) men 
också att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (a.a. s 
6). Detta synsätt på värdeegenskaper hos individer kännetecknas just av det 
postmoderna synsättet, där en omstrukturerad värld kan leda till större frihet för den 
enskilde (Hargreaves, 1998).  
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3 BAKGRUND  
I bakgrunden görs en mindre avgränsning som rör det aktuella studieområdet, därefter 
presenteras reformeringen till följd av samhällsförändringar samt decentraliseringen till 
kommunerna ur en tillbakablick. För att få ett vidare perspektiv på hur reformeringen av 
hur skolan satt sitt avtryck görs även en överblick av hur dagsläget ser ut från olika 
delar av verksamheten, bland annat kommunen som verksamhet, skolan som 
verksamhet, rektorns förändrade arbetsuppgifter, lärares arbete etc.   

 

Det svenska skolväsendet har sedan början på 1900-talet genomgått flera reformer och 
förändringar av läro- och kursplanerna, den största reformen av skolväsendet är ändå att 
betrakta beträffande den förändrade skolstyrningen. I denna studie avgränsas 
reformeringen till att gälla då staten decentraliserade ansvaret för skolan till 
kommunerna i början på 1990.  

 

3.1 Historisk bakgrund  
Den historiska bakgrunden avser att presentera hur den tidigare decentraliseringen kom 
till uttryck genom att förklara detta ur två tidsaspekter, vilka är från ett historiskt 
perspektiv och från dagens perspektiv. Dessa är sedan tänkta att ge en överblick av hur 
skolan har förändrats utifrån samhället strömningar.  

3.1.1 Reformering och samhällsförändringar 
Den svenska skolan reformeras och förnyas kontinuerligt, detta för att skolan ska följa 
samhällsutvecklingen. En skola som inte följer samhällsutveckligen är föråldrad. Det 
kan till synes verka som att den svenska skolan förändrats och förnyats flertalet gånger 
än vad som ansetts nödvändigt. I skrivande stund har en utveckling och reformering av 
kurs- och läroplanerna samt nya betygskriterier strandsatt (SOU 2013:30). Statens 
offentliga utredningar skriver att det i huvudsak finns ett gott samtycke kring 
reformernas avsikter. Betydelsefulla delar av reformerna har varit efterfrågade då en 
ytterligare förändring av betygsystemet och kurs- och läroplanerna gjordes. Istället för 
att reformera dessa valde skolverket att utveckla de befintliga dokument som fanns. Då 
Lgr 11 infördes utvecklade skolverket de tidigare läroplanerna istället för att reformera 
hela läroplanssystemet. Av tidigare erfarenhet tar det tid enligt SOU (2013:30) att 
implementera de nya läroplanerna och dess förändrade betygsystem vilket framgår av 
tidigare studier.  

 

I diskussionen 1970 huruvida skolvärlden skulle komma runt problemet med en 
likformig skola, väcktes tankar om att fördela huvudmannaskapet på lokala instanser 
som kommunerna. Kritiken som framfördes bland annat från Statens offentliga 
utredningar (SOU 1974:53) riktades mot att skolorna bedrev för lika form av 
undervisningen och att innehållet arrangerades på samma sätt i hela Sverige.  I och med 
reformering framhölls att skolor bedrev sina verksamheter med olika förutsättningar och 
att den då nya reformen skulle ge lösningar så att den lokala skolnivån skulle ges större 
inflytande över sina verksamheter och på så vis bli likavärdiga fast med olika metoder. 
Problemet då med likformiga skolor var att de inte anpassades efter samhället och de då 
nya strömningar som fanns (Holmström, 2007). Sundberg (2005) skriver också om att 
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skolornas reformering var ett svar på en accelererande samhällsutveckling där 
förändringstrycket på: ”[…] de nationella utbildningssystem […] under de senare 
decennier massivt, ofta med hänvisning till de nya krav som ett ”informations- och 
kunskapssamhälle” ställer” (a.a. s, 12). Detta bidrog till att styrande politiker gjorde 
skolfrågan till profilfråga. Genom att visa handlingskraft och vinna legitimitet inom 
utbildningsväsendet skulle politikerna på så vis få ett större inflytande över samhället 
(a.a.).  

 

3.1.2 Decentralisering till kommunerna  
Decentralisering innebär att beslutsfattande ansvar flyttas från en högre till en lägre nivå 
(Daun, 1993). Syftet med decentralisering kan bland annat vara att kommunerna ska 
utföra en bättre service, få ett effektivt utförande och frambringa nya resurser från lokal 
nivå etc. Det vanligaste ledet i skoldecentralisering enligt Daun, är att: ”[…] 
budgetfrågor flyttas ned till distrikts- eller skolnivå eller att skolcheferna ges en större 
autonomi och mer initiativrätt än tidigare” (a.a., s 26). I den svenska skolreformen 
skulle detta på sikt gynna skolans kvalitet eftersom verksamheten skulle utgå från ett 
”bottom-down-perspektiv”, vilket innebär att besluten skulle komma från den egna 
verksamheten och därmed specialiseras (Dalin, 1995).  

 

1991 fick kommunerna ansvaret för att bedriva fungerande skolor, vilket dock ställde 
krav på en ny och mer anpassad kommunallag som inträdde 1992 (SFS 1991:900). Den 
nya kommunallagen öppnade möjligheter för kommunerna att själva organisera sin 
verksamhet i olika nämnder och förvaltningar. I och med det nya systemet fanns inga 
tidigare modeller för hur kommunerna skulle bedriva den praktiska verksamheten, detta 
ledde bland annat till att vissa närliggande nämnder och förvaltningar så som skola och 
barnomsorg slogs ihop. Som en följd av beslutet - att införa friskolor - kom skolpengen 
som var en genomsnittlig summa för varje elev. Skolpengen skulle följa eleven vilken 
skolform eleven än valde. För att kommunerna skulle ha råd att finansiera sina lokala 
skolor infördes också ett schabloniserat statsbidrag 1993, som utbetalades efter olika 
beräkningsmodeller (Blossing, 2004). I och med decentraliseringen förändrades 
huvudmannaskapet naturligt från staten till kommunerna. Detta bidrog till att 
kommunerna blev arbetsgivare åt skolans personal, vilka skulle utbetala lärarnas löner 
ur den kommunala kassan. I början av övergången fanns det dock dubbla arbetsgivare 
där både stat och kommun var verksamma som arbetsgivare, men detta förändras 1991, 
då ett fullständigt kommunalt ansvar för verksamheten trädde i kraft (Prop, 1989/90:41). 
Det samlade kommunala ansvaret skulle också leda till att övergången från 
regelstyrning till målstyrning av skolan skulle underlättas. Kommunen skulle därmed 
följa och anpassa verksamheten till att uppfylla statens mål. I och med att skolan fick 
nya riktlinjer ändrades också riktlinjerna för hur den kommunala verksamheten skulle 
förvaltas.   

 

Den första tiden av reformeringen gick förändringsarbetet långsamt organisatoriskt sett. 
Skolverket som statlig myndighet valde en mer tillbakadragande roll för att markera det 
ändrade ansvaret. Kommunerna fick i och med detta ett större ansvar att på egen hand 
utveckla en verksamhet som kunde uppfylla de mål och riktlinjer staten överlämnat. 
Skolverket lämnade dock inte kommunerna åt sig själva utan bistod skolorna genom 
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andra aktörer och projekt. Det kunde bland annat vara genom enstaka punktinstanser 
riktade mot olika kommuner och att utnämna referensskolor så att andra skolor skulle 
kunna arbeta som dem och även utbilda resurspersonal till skolor som behövde detta 
stöd (Carlgren & Hörnqvist, 1999).  

 

3.2 Överblick av dagsläget  
Inom området hur skolan upplevs i dagsläget, finns tidigare forskning och rapporter som 
berör attityder om reformeringen av skolan. 2004 lanserade Skolverket rapport 243, som 
handlar om ”Attityder till skolan 2003”. Där skriver Skolverket bland annat om 
decenniet 1993- 2003, om skolan i en tid av mycket förändringar. I avsnittet om 
”Förtroende för skolan” presenteras det att det finns ett mindre förtroende för 
verksamheten ju längre bort människor befinner från denna. För institutioner som fattar 
auktoritära beslut om verksamheten är det av vikt att allmänheten har ett förtroende för 
denna, då Skolverket benämner detta som att det rör samhällets legitimitet. I 
attitydundersökningen framgick även att förtroendet för de lågt styrande instanserna var 
lågt, det vill säga för skolpolitiker på riks- och kommunalnivå samt för 
Skolinspektionen (Skolverket, 2003). I och med detta har ”överblick av dagsläget” 
fokuserat till att belysa skolans verksamhet på olika nivåer. Överblicken av dagsläget 
kommer att presenteras från ett uppifrån-och-ned perspektiv för att sortera 
informationen mer överskådligt. 

 

3.2.1 Skolverksamhet på olika nivåer  
Enligt skolverket ska utbildning inom det svenska skolväsendet anordnas av kommuner, 
landsting och staten. Utöver dessa huvudmän får enskilda aktörer träda fram och öppna 
skolor, så länge de följer de krav som ställs från skolinspektionen på hur en svensk 
skola ska bedrivas. Kommunerna har dock ansvar för skolväsendet inom sin kommun 
även om de har en enskild styrelse eller huvudman (Skolverket a, 2013) de skriver 
också att: ”Den som är huvudman, alltså kommunen eller styrelsen för en fristående 
skola eller förskola, ansvarar för att de bestämmelser som gäller för verksamheten följs” 
(Skolverket b, 2013). I och med att det ökade antalet huvudmän av skolan har 
undervisningen påverkats till vilka huvudmän som svarar för den verksamheten inom 
sitt geografiska område. Fölster m.fl. skriver (2009) om hur den svenska skolan blir allt 
mer ojämlik. De skriver vidare om ”oförklarliga” skillnader mellan olika skolor i 
samma kommun, mellan olika kommuner och mellan könen trots att staten och 
kommunerna skjutit till med mer resurser än vad de gjorde före decentraliseringen.  Det 
är inte enbart ojämlikheten mellan skolor som är kännbar. Daun (1993) skriver att elever 
i USA, fått möjlighet att välja vilka skolor de velat gå på. Han skriver vidare att det setts 
tydliga samband mellan vita medelklasselever och en utflyttning till privata skolor och 
att högpresterande elever från minoritetsskolor valt att flytta till så kallade magnetskolor 
från de allmänna skolor som det lokala landskapet erbjuder. ”De, som har resurser till 
det, väljer att bosätta sig i ett lokalsamhälle med bra bostäder och skolor” Daun (1993, s 
22).  
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3.2.2 Skolans organisation  
Enligt Dalin (1995, s 82) ”finns det en inbyggd spänning mellan kravet på autonomi för 
den enskilda skolan och behovet av att dokumentera de resultat man uppnått”. Det kan 
te sig som att den egna skolan vill hålla ryggen fri för påbackningar av kommunen eller 
av andra aktörer i samhället genom dokumentation.  Tendensen mot ökad 
självständighet, mot ett ökat ansvar för den enskilda skolan, vilket innebär andra 
mönster för den sammanlagda beslutsprocessen och får direkta konsekvenser för alla 
beslutsnivåer och beslutsfattare från klassrum till staten. För att skolorna ska få en ökad 
autonomi krävs en förändring i skolans kultur, vilket kan vara en känslig process då 
myndigheternas behov och insyn gör sig gällande. Utvecklingen av den svenska skolans 
målstyrning har inneburit en mer omfattande utvärderingsverksamhet där det nya 
skolverket spelar roll och där skolinspektionen blivit mer synlig (Dalin, 1995).  

Myndigheten för skolutveckling skriver (2008) att normer inom skolans verksamhet 
sitter kvar i väggarna. En del av detta har sitt ursprung i verksamhetens mål och är 
resultatet av en oreflekterad professionell process som också kan ha tillkommit inom 
verksamheten från enskilda händelser. Den professionella organisationen ska ha 
anpassningsförmåga till den föränderliga praktiken inom ramen för de mål och riktlinjer 
som styr just den verksamheten.  Hargreaves (1998) skriver att lärare kontinuerligt 
utsätts för att förändras inom sin yrkespraktik. Då lärare inte sällan är främmande för 
dessa, kan påslag av nya förbättringar och tillägg till förändringar leda till att det blir för 
mycket och motstånd uppkommer.  

 

3.2.3 Rektors ansvarsområde efter reformerna 
Som en konsekvens av reformeringarna av skolväsendet i början på 1990-talet 
påverkades rektorsrollen. Sammanslagningarna av olika organisationer inom kommunen 
har lett till att rektorsansvarsområde idag är vidare och i flera fall även innefattar både 
skola och barnomsorg (Blossing, 2004). Rektor ska förutom att förhålla sig till 
kommunens förvaltningar bedriva ett pedagogiskt ledarskap på skolan. Rektor ska 
arbeta mot de mål samhället ställt upp och verka för att målen ska bli uppfyllda 
tillsammans med lärarkollegiet (Kåräng, 1997). Då det skett en förskjutning av rektors 
ledningsfunktion från att ha varit förvaltande inom skolan till att vara mer 
utvecklingsorienterad, har det bland annat inneburit att rektorsrollen blivit pedagogisk 
och administrativ i sin ledning över verksamheten. Det administrativa arbetet 
kännetecknas av ramar och regler för skolans verksamhet, medan den pedagogiska 
ledningen karaktäriserar en mer diffus och målinriktad påverkan av undervisningen. 
Ofta står dessa två rektorsuppgifter i motsättning till varandra då dessa konkurrerar som 
skolledarens tid. Det är rektorns arbete att konkretisera kommunens direktiv genom 
skolchefen i kommunen (Kåräng, 1997). 

”Varje skola och förskola ska ha en rektor/förskolechef som ansvarar för ledning 
och samordning av det pedagogiska arbetet på skolan eller förskolan. Det ska vara 
tydligt för elever, barn och personal vem som har ansvaret. En 
skolenhet/förskolenhet kan bara ha en rektor/förskolechef” (Skolverket a, publicerad 
2013-06-26). 

 

Enligt Andersson (2010) har rektorsrollen påverkats av kommunpolitikerna vilka 
försökt degradera rektorerna genom att ge dem beteckningar så som platschef eller 
områdesansvarig, för att på så sätt fungera som förvaltningens ”marinettdockor”. För att 
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styra skolans verksamhet har instrumentet från de lokala politikerna kommit att 
betecknas som budget. Men enligt Falkner (1997) har skolledare snarare fått större 
inflytande över sin verksamhet då de haft möjlighet att delegera ut ansvar till lärarna på 
den egna verksamheten vilket de inte haft tidigare. Detta står inte helt problemfritt då 
det med ett ökat ansvar följer krav på att skolledarna ska uppfylla en viss effektivitet 
inom ramen av sitt rektorsområde. Det finns även fler kännbara förändringar för 
rektorsrollen. Den ökande konkurrensen har satt avtryck på skolor framförallt när större 
elevgrupper - utan att för den sakens skull få mer resurser -har gjort sig kännbar. Även 
konkurrens mellan rektorområden har haft betydelse då konkurrens om elever, duktiga 
lärare, kvalitét och status blivit märkbart efter decentraliseringen och det ökade ansvaret 
på lägre instanser inom skolans verksamhet. Det ökade ansvaret att skolorna ska 
uppfylla en god kvalitét har enligt Håkansson (2006) uppfattats som svårt av rektorer, 
då det är svårt att leda kvalitetsprocessen på skolan, speciellt då arbetet i kommunen i 
slutändan kan bli föremål för ifrågasättande, till exempel från kommunpolitiker och 
tjänstemän som argumenterar för vad som läggs i begreppet kvalitét inom skola. 

 

3.2.4 Lärare i förändring  
I och med de förändringar som rådde i samhället ställdes ytterligare krav på att förändra 
skolan. Detta gav lärare en större frihet att utforma sina lärarroller. Även eleverna fick 
en större frihet gentemot vad de haft tidigare då de idag själva kan välja vilken skola de 
skulle gå på. Lärarna fick dock förhålla sig till förordningar och läroplaner och dess mål 
som skulle uppfyllas, vilka kom att bli än mer markanta år 2000 då politikerna stärkte 
greppet om regelverken då skolinspektionen fick fart (Egidius, 2005).  

 

Carlgren och Marton (2000) skriver om hur synen på lärares yrkesprofession har 
förändrats under det senaste 50 åren. Från att yrkesprofessionaliseringsdiskussionen 
avstannat, blossade den återigen upp då skolans styrning inte skulle regleras centralt, 
utan lokalt. Det blev yrkesprofessionen ett viktigt medel för att förverkliga skolans mål. 
Enligt författarna har lärarnas uppdrag förändrats på så vis att det blivit mer indirekt. 
Lärarna har i dagens läge nu mer ansvar för att eleverna ska utveckla förmågor och 
kunskapskvalitéter som efterfrågas av styrdokumenten. De förväntas tolka och 
implementera mål i verksamheten tillsammans med andra. Innebörden i målen är dock 
inte självklara, det finns ett stort utrymme för yrkesprofessionell tolkning, vilket 
ytterligare ökar kraven på lärares kunskapsbas och expertis. De skriver vidare att 
förändringen med läraryrket står inför att dess professionella objekt formas, då insikter 
och kunskaper inom yrket samlas, integreras och används för att på så sätt bli bättre till 
att bidra till elevernas lärande (a.a).  

 
“The governance reforms did not address curriculum questions as such, but they 
presupposed that self-governing, responsible and professional teachers would 
choose suitable methods to attain the curriculum objectives” (Lundahl, Erixon, 
Lundström & Rönnberg, 2010, s 49).  

Lundahl m fl. (2010) menar att frågorna kring läroplanerna lämnades åt lärarna själva, 
eftersom arbetsmetoder kring att uppfylla dessa utelämnades. Lärares tolkningsutrymme 
kring läroplanerna, som också ledde till professionalisering, skedde enligt Falkner 
(1997) som ett led av det förändrade samhället. Just professionaliseringssträvande kan 
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ses som en reaktion på marknadsekonomiskt tänkande, privatisering, decentralisering 
samt vetenskapsförverkligande. Genom att acceptera ett sådant tänkande har bland 
annat individuella löner, fristående skolor, skolpeng, förstärkt professionaliseringens 
yrkesram inom skolan. Professionaliseringsvärdet blev högre i samband med de 
decentraliseringar samhället stod inför efter reformen, detta så skolorna fick möjlighet 
att fatta beslut inom sin egen verksamhet.  

 

3.2.5 Lärande och riktlinjer 
Fölster m.fl (2009) skriver att skolan inte använder evidensbaserad undervisning utan att 
lärarna själva väljer vilka didaktiska metoder de ska använda i undervisningen. Fölster 
m.fl. menar också att det finns en outtalad rädsla för att peka ut färdriktningen för 
skolan av politiker och myndigheter vilket kan bromsa skolans utveckling. Blossing 
(2004) skriver om hur styrförändringarna av skolväsendet även påverkade 
styrningsformen från resultatstyrning till målstyrning.  Enligt Håkansson (2006) är det 
skolverket som anger mål och riktlinjer för hur verksamheten ska se ut, men det är 
kommunerna och skolorna själva som avgör hur dessa mål och riktlinjer ska 
implementeras. Målstyrning kan bidra till att motverka demokratiska värden genom att 
lyfta produktorientering, förbestämda valmöjligheter och konkurrens mellan skolorna.  
Detta ställer också ökade krav på lärare. Andersson, Persson, Thavenius (1999) drar 
slutsatsen att lärare och skolan får förändrade roller och att det krävs en omdefiniering 
av kunskap- och kompetensbegreppet för att synliggöra skolan i samhället, för att vara i 
takt med sin tid.   

 

Skollagen anger vilka ramar som gäller för den svenska skolan, där finns också de 
övergripande målen och riktlinjerna angivna för hur verksamheten ska formas. 
Skolverket skriver: 

 
”Läroplanerna ska tillsammans med skollagen styra verksamheten i skolan. I ämnes- 
och kursplanerna står vilket syfte och mål undervisningen i varje ämne ska ha. 
Kursplanerna talar inte om hur undervisningen ska läggas upp eller vilka arbetssätt 
som ska användas. Däremot talar kursplanerna om vilka kunskapskvalitéer som ska 
utvecklas hos eleverna” (Skolverket a, publicerad 2013-06-26). 

 
Andersson m fl. (1999) kritiserar dock läroplanerna och skriver att den nya tiden också 
har ställt andra krav på lärarkåren, vilket inte är speciellt svårt att förstå eftersom denna 
och skolan som sig, ofta får skulden för samhällets missförhållanden, samtidigt som allt 
fler uppgifter och otydliga krav ställs på lärarkåren.  

 

3.3 Sammanfattning  
I detta avsnitt görs en sammanfattning av studiens syfte, det teoretiska utgångsläget 
samt bakgrundskapitlet för att påminna läsaren om vad som komma skall.  

I och med dagens politiska debatt om vem som bör styra och vara huvudman för den 
svenska skolan har ett intresse väckts då debatten syftar till att ge en likvärdigare 
utbildning än vad som faktiskt finns idag. Med hjälp av tillbakablick skrevs bland annat 
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om de reformeringar skolan stod inför i början på 1990-talet då det gällde att 
omstrukturera skolpolitiken så att kommunala och lokala instanser blev huvudmän, 
vilket består i dagsläget. Kritiken som framförts från skolan i dagsläget handlar om att 
kommuner får olika mycket resurser att bedriva politik (inräknat skolpolitik) beroende 
på hur arbetsför befolkningen är i respektive kommun, det vill säga genom 
skatteintäkter. Givetvis utbetalas en skolpeng för varje elev, men denna täcker inte 
nödvändigtvis de omkostnader som finns då en skola ska förvaltas. Detta har lett till att 
resursfördelningen mellan skolor i olika kommuner skiftat för att i vissa fall direkt synas 
i skolverksamheten. För att belysa att skolan har förändrats har det teoretiska 
utgångsläget just varit samhällsförändringar och hur dessa sedan satt avtryck i skolan. 
Studiens syfte är att se till lärares yrkesprofessions åsikter kring skolan i förändring 
utifrån fyra teman, vilka är: synen på decentraliseringen, synen på skolan idag, synen på 
ett eventuellt återförstatligande samt lärares syn på elever i skolan som ett resultat av 
samhällets förändringar. 
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4 METOD 
Den valda metoden för undersökningen är kvalitativa intervjuer. Studien bygger på fyra 
intervjuer. Tre intervjuer är enskilda och den fjärde intervjun är en 
fokusgruppsdiskussion. Enligt Lantz (2013) ska en kvalitativ intervju innehålla tre 
grundelement för att uppfylla kvalitativa kriterier för en undersökning. Dessa tre är: 1, 
tillförlitliga resultat, vilket ställer krav på reliabilitet, 2, resultaten måste vara giltiga, 
kravet på validitet och 3, andra ska kritiskt granska slutsatserna. Dessa tre element utgör 
grunden för hur jag bearbetat informationen från intervjuerna. Att få tillförlitliga resultat 
från attitydundersökningen har sitt ursprung i att respondenterna inte ångrar vad de sagt 
vid intervjutillfället, utan står fast vid det sagda, detta eftersom det är det material som 
kommer att användas till studien. Då kravet på att resultaten ska vara giltiga, förutsätts 
att det sagda sätts i rätt kontext. Att resultaten kritiskt ska kunna granskas av andra samt 
ifrågasättas, gör studien än mer intressant då åsikter mellan skolor och kommuner 
varierar, samt att människors åsikter inte alltid överensstämmer. Intervjuerna 
presenteras sedan tematiskt i resultatskapitlet under fyra rubriker, där olika åsikter lyfts 
fram under respektive rubrik. 

  

För att få mer teoretisk förståelse i intervjusituationerna, var det av fördel att vara insatt 
i tidigare forskning och litteratur från olika synvinklar. Det valda förhållningssättet har 
sitt utgångsläge från den teoretiska ansatsen (Patel & Davidsson, 2003). För att sätta ord 
på vilken typ av studie som gjorts, valdes Patel och Davidssons ”Forskningsmetodikens 
grunder” där denna studie kännetecknas av det vetenskapliga förhållningssättet 
hermeneutisk art, vilket karakteriseras av att förklara humanistiska ämnesområden till 
exempel samhällsvetenskap från människors subjektiva sidor. Hermeneutiken står bland 
annat för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem där forskar-/ författarrollen bör 
vara öppen och engagerad för de mänskliga företeelser som kan komma till uttryck. Då 
ett hermeneutiskt förhållningssätt har utgjort synen på studien, har försök till att se 
helheten av samhällsfenomenet gjorts för att sedan brytas ned och undersökas i mindre 
delar. Enligt författarna kallas detta synsätt holism vilket pendlar mellan att se helheten i 
relation till delarna och delarna i relation till varandra, för att få en större förståelse för 
fenomenet.  

 

Metoden som används vid presenterandet av resultatskapitlet benämns enligt Larsen 
(2009) som delanalys. I delanalysen görs vanligtvis klassificeringar av textutdrag, för att 
hitta relevant data för att belysa vissa frågeställningar. Eftersom studiens struktur är av 
tematisk art är delanalysen ett bra redskap för att sortera material under respektive 
rubrik. För att analysera kvalitativ data kommer mönster och tendenser som liknar och 
särskiljer respondenternas svar att belysas.  

 

4.1 Tillvägagångssätt för studien 
Studiens huvudsyfte är att undersöka lärare och deras yrkesprofessions attityder för att 
få ett inifrånperspektiv på verksamheten under förändring. Enligt Esaiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud (2012) finns det olika syften till varför intervjuer görs. Det kan 
som i studiens fall syfta till att undersöka och förstå varför människor tycker som de gör 
eller som Esaiasson m.fl. skriver ”när vi vill veta hur människor själva uppfattar sin 
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värld” (2012, s 253). För att problematisera det teoretiska utgångsläget har intervjuernas 
fokus ämnat undersöka lärares åsikter om de förändringar skolan genomfört, samt de 
eventuellt kommande förändringar skolan står inför idag.  

Ur den teoretiska synvinkeln beskriver Lantz (2013) hur den tidigare forskningen brukar 
ge ledning till varför ett problem är relevant att undersöka, vilket i detta fall beskrivs i 
introduktionen. För att få vidare perspektiv på lärarnas uppfattningar, valdes 
fokusgruppen som en del av resultatet tillsammans med tre enskilda intervjuer. 
Fokusgruppsintervjun och en av de enskilda intervjuerna skedde på samma 
gymnasieskola. De två enskilda intervjuerna skedde på två olika högstadieskolor. Alla 
intervjuer skedde inom samma kommun. 

 

4.1.1 Avgränsning till intervju 
För att specificera de deltagande i intervjun har fokus gjorts på samhällskunskapslärare 
och lärare som arbetar inom samhällsvetenskapliga program, speciellt då dessa är de 
lärare som behandlar samhällsförändringar som fenomen inom sina kursområden. 
Samhällskunskapen ställer krav på att dessa lärare bör vara väl insatta i den utveckling 
samhället har som riktning. Det står även att läsa i Lgr- 11s centrala innehåll att 
undervisningen ska beröra:  

 
”Sveriges politiska system, […], riksdag, regering, landsting och kommuner. Var 
olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort” 
(Skolverket b, 2011, s 203).  

 samt mer utvecklat i Lgy-11:  
”Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå [...]. Medborgarnas 
möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och 
påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande 
demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och 
deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier” (Skolverket a, 2011, s 
150).   

Dessa delar ur läroplanen motiverar till att samhällskunskapslärare bör vara de mest 
insatta inom samhällets förändringar, men också lärare som arbetar på program med 
samhällsvetenskaplig inriktning. 

 

4.1.2 Urval 
Enligt Trost (2005) bör ett representativt urval av de deltagande i studien göras. För 
detta ändamål användes först och främst en av de ämneskombinationer som finns på 
lärarprogrammet, vilken är samhällskunskapslärare 7-9 samt gymnasielärare. Då det 
inte fanns lärare som kunde ställa upp enligt ovanstående kriterier, togs lärare som 
arbetar på samhällsinriktade program med för att bidra med mer material. Det 
representativa urvalet gick ut på att ha med lärare från olika skolor, men ändå inom 
ramen att tillhöra samma kommun för att avgränsa studien till ett geografiskt område. 
Anledningen till att intervjuerna genomfördes på tre olika skolor var för att lärare kan 
påverkas av de attityder och normer som finns på just den skolan. För att få variabler till 
studien valdes lärare som i arbetat före decentraliseringen 1991, men också lärare som 
arbetat efter denna. En annan aspekt i studien är att könsfördelningen mellan deltagande 
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kvinnor och män i princip är jämt fördelad. Alla lärare som intervjuades är verksamma i 
dagsläget, vilket också var ett krav, då det eventuellt kunde komma att beröra lärares 
åsikter om Lgr-11 och Lgy- 11.  

 

Lärare i fokusgruppen, 
gymnasiet 

Två män och tre kvinnor Har arbetat i snitt sedan 
1997, men ingen av dem 
har arbetat inom skolans 

verksamhet före 1991 

Enskild intervju med 
lärare på gymnasiet 

Man Har arbetat inom skolans 
verksamhet sedan 1980 

Enskild intervju 
högstadium nr 1 

Kvinna Har arbetat som lärare 
sedan 1979 

Enskild intervju 
högstadium nr 2 

Man Har arbetat som lärare 
sedan 2003 

      Denna tabell visar deltagande respondenter. 
*Den avkodningen som finns av respondenterna återfinns i bilaga 3. 

 

4.1.3 Utformning till intervjuerna 
I denna studie har intervjuerna inte varit helt strukturerade. Lantz (2013) skriver hur det 
praktiskt kan te sig att inte ha helt strukturerande frågor när attitydfrågor genomförs, 
detta eftersom intervjupersonerna förväntas ge fria svar. De fria svarsalternativen kan då 
gå in i andra frågor vilket gör att intervjun inte bör vara helstrukturerad. För att 
intervjuerna skulle ge ett material med ett bredare perspektiv, valdes en fokusgrupp till 
studien. Tanken var att de intervjuade deltagarna skulle beröra de tematiska delarna i 
intervjuplanen med olika infallsvinklar och perspektiv än vad som kunde ha framgått av 
en enskild intervju (Patel & Davidsson, 2003). Denna diskussion var tänkt att bidra till 
att lärarna i fokusgruppen skulle utveckla sina och de andra lärarnas resonemang och 
kanske på så sätt fundera och reflektera över andra aspekter på skolan i det föränderliga 
samhället. Vid de enskilda intervjuerna var tanken att lärarna eventuellt inte skulle ge 
utvecklade svar, därför var det av vikt att ha med fokusgruppsintervjun.  

 

En intervjuplan (bilaga 2) användes som skriftlig förteckning för de frågor som berörde 
de fyra tematiska delarna. De fyra tematiska delarna hade punktvis uppradade frågor 
utan hierarkisk ordning. Frågorna kunde mellanåt upplevas som lika av respondenterna. 
Anledningen till de snarlika frågorna var för att respondenterna på så sätt 
förhoppningsvis skulle kunna ge olika vinklingar på svaren. Intervjuplanen delades ut 
till respondentera i början av intervjuerna, så att de kunde ta del av de frågor som skulle 
beröras och se dem framför sig. Intervjuplanen är en konceptualisering av innehållet, för 
att göra det säkert att punkterna hänger samman med det teoretiska utgångsläget (Lantz, 
2013).   
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4.1.4 Genomförande och etik 
Vid intervjuerna fick alla lärare en introduktion om studiens syfte samt information om 
att de skulle vara anonyma samt att kommunens geografiska läge inte skulle utpekas, då 
denna kommun är liten och lärarna skulle kunna urskiljas. Lärarna fick sedan berätta i 
vilka ämnen, samt hur många år de varit verksamma. De fick när som helst avbryta 
intervjun om de kände att de inte ville delta mer. De behövde inte heller svara på alla 
frågor i intervjuguiden om de inte ville. Lärarna blev informerade om att de skulle få ta 
del av studien då den var färdigställd.  Lärarna fick sedan själva välja om de kunde 
tänka sig att bli inspelade på Röstmemo på telefonen, vilket alla gick med på. De fick 
sedan information om att röstmemot skulle transkriberas för att göra underlaget mer 
hanterbart. Tre av fyra intervjuer transkriberades eftersom ett röstmemo oturligt nog 
raderades. Anteckningar hade gjorts men underlaget från denna intervju blev påtagligt 
begränsat då mycket information som kunde tagits med inte antecknats.  

 

Fokusgruppsintervjun och en av de enskilda intervjuerna skedde från samma 
gymnasium under olika tillfällen. Lärarna i fokusgruppen har inte arbetat inom 
skolväsendet före decentraliseringen 1991, men dessa ansåg att de haft insyn i 
verksamheten sedan mitten på 90-talet. Läraren från samma gymnasium i den enskilda 
intervjun har arbetat i skolans verksamhet sedan 1980. De två högstadielärarna som 
deltog i intervjun arbetade på olika skolor inom kommunen. Den ena respondenten har 
arbetat som lärare sedan 1979 och därmed varit insatt i verksamheten under 
decentraliseringen. Den andra respondenten har arbetat som lärare sedan 2003, men haft 
insyn i skolans verksamhet sedan 1995.   

 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör de deltagande i studien i största möjliga mån skyddas 
från att utstå skador i samband med deltagandet i studien. I detta fall handlar det om att 
lärarna får behålla sitt arbete i och med att kritiska röster mot politiker och skolledning 
höjts inom ramen för det insamlade materialet.  Eftersom flera skolor har krav på 
lojalitet gentemot respektive skola samt skolledning som del i sina anställningskontrakt 
blev deras anonymitet än viktigare. Eftersom det geografiska läget kan bidra till att 
lärarna skulle kunna urskiljas, valdes att inte namnge detta. Skolorna och lärarna 
utpekas inte heller. Till en början var tanken att skriva ut lärarnas ämneskombinationer 
samt deras ålder, men eftersom detta inte skulle bidra med relevanta fakta för studien 
utan snarare göra respondenterna än mer lättigenkännliga uteslöts detta alternativ.  

 

4.1.5 Kritik till val av attitydstudie 
Enligt Myrdal (1968) uppstår svårigheter vid studerandet av åsikter. Detta eftersom 
människor försöker dölja sina värderingar som i detta fall innebär deras känslomässiga 
åsikter för att likna antaganden om verkligheten. I sina uppfattningar verkar människor 
för att dessa uppfattningar ska stå som sanningar till verkligheten, de söker goda skäl till 
detta, vilka benämns som rationaliseringar. I kritiken till attityd/ åsiktundersökningen 
skriver Myrdal: 
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”Eftersom värderingar är komplexa och vanligen motstridiga och eftersom en 
persons inriktning av uppmärksamheten i hans egen världssfär är opportunistisk och 
dessutom kan misstänkas vara annorlunda vald och presenterad i en testsituation än 
vad som är fallet i det verkliga livet […]” (Myrdal, 1968, s 32). 

 

Detta leder givetvis inte till en objektiv konkret sanning, men då studien avser att 
studera lärares åsikter vid ett specifikt tillfälle, är det detta tillfälle som summeras som 
den generella attityden hos dessa lärare. En annan aspekt som bör belysas är balansen 
mellan den tolkning som studerats och en beskrivning på det som respondenten 
förmedlat. Ett annat problem som kan uppstå är forskarens egen tolkning och det som 
respondenten avsett att förmedla.  Det är också viktigt att respondenterna som deltagit i 
studien återspeglas och känner igen sig av det som tagits med i studien (Larsen, 2009). 

 

4.1.6 Felkällor 
Vid transkriberingsprocessen av intervjuerna har en mindre påverkan skett av det som 
ägt rum då dessa genomfördes. Till exempel har pauser, mimik och kroppsspråk inte 
tagits med på något sätt som parenteser till det sagda under intervjuerna. Detta har gjorts 
medvetet för att göra underlaget hanterbart och för att ge tyngd åt det som verkligen 
sagts. Vidare har ofullständiga meningar, grammatiska fel och utfyllnadsord korrigerats 
i transkriberingsprocessen. För att vara noggrann med att transkribera det sagda har inga 
stycken flyttats om för att matcha det tematiska upplägget i transkriberingen. För att inte 
belysa frågeställningen med särskilda citat kommer inte specifika aspekter ur de svar 
som framgåtts av intervjuerna, att vara ryckta ur sitt sammanhang (Patel & Davidsson, 
2003).  

 

För att inte ge sken åt en generaliserbar sanning bör inte studien ses som en allmän 
verklighet över Sverige, detta eftersom studien endast fokuserar på ett fåtal lärare i ett 
specifikt geografiskt område. För att kunna generalisera denna typ av studie bör en mer 
omfattande underökning av lärarpopulationen på flera olika geografiska områden 
undersökas (Patel & Davidsson, 2003).  

 

4.1.7 Validitet och reliabilitet 
Med validitet i detta fall innebär, enligt Patel och Davidsson (2003), att det som studeras 
är relevant för det som avses studeras. Detta görs tillsammans med en välbyggd 
teoretisk grund vilket kopplas till att författaren i kvalitativa studier inte enbart bör ha en 
datainsamling som genomsyrar hela arbetet utan också en teoretisk grund. Validiteten i 
datainsamlingen kopplas till den trovärdighet som framförs som tolkning av de 
intervjuade. I denna studie utgörs respondenternas svar tillsammans med bakgrunden 
och den teoretiska ansatsen, den datainsamling som används till diskussionen och 
resultatet, eftersom studien har ett hermeneutiskt perspektiv. Studiens validitet bygger 
framförallt på att de tolkningar som gjorts från intervjuerna är korrekta, därför har 
transkriberingar bland annat gjorts. Validiteten från studiens bakgrundskapitel och 
respondenter har också sin grund i seriösa källor och deltagare. Reliabiliteten i de källor 
som använts i bakgrundskapitlet har grundat sig i att de flesta varit förstahandskällor till 
vetenskapliga artiklar, därav det begränsade urvalet av artiklar. Enligt Umeå 
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Universitetsbibliotek (publicerad 2013-12-11) ska det gå att jämföra samma källor inom 
samma ämne, vilket gjorts i denna studie då flera källor inom samma område refererar 
till samma ursprungslitteratur som sedan använts. Innan material till bakgrundskapitlet 
har använts, har en överblick av författarens referenser gjorts, därefter har ny möjlig 
litteratur till bakgrundskapitlet hittats.  

 

Instrumentet – halvstrukturerade intervjuer har en viss tillförlitlighet speciellt då 
människor kan ha olika åsikter beroende på vilka situationer de befinner sig i samt med 
vilka människor. Patel och Davidsson (2003) skriver om reliabilitet och attityder och 
hur dessa kan variera mellan homogenitet och likvärdighet. En respondent av en 
intervju som ger flera olika svar på samma fråga, anses ha låg reliabilitet. Eftersom 
intervjun är halvstrukturerad kan det finnas vissa frågor i tillförlitligheten angående de 
frågor som ställts. Studien och intervjuerna anses tillförlitliga eftersom en intervjuguide 
har använts tillsammans med inspelning av intervjuerna. En av anledningarna till 
intervjuguiden var att använda denna vid samtliga intervjuer, för att på så sätt ställa 
samma frågor till alla. Alla intervjuade hade samma underlag framför sig, och kunde 
själva välja hur de skulle besvara sina frågor utifrån de fyra rubrikerna. En annan fördel 
med intervjuguiderna var att inga nya punkter uppkommit efter någon intervju, för att på 
så sätt ge sken av intressanta tänkbara fenomen. Det som var avsett att undersöka – 
undersöktes. 

 

4.2 Metoddiskussion 
I valet av undersökningsområde stämmer samhällets strömningar och dess påverkan 
överrens med vad studenter vid Lärarutbildningen ska ha med sig efter en genomförd 
utbildning. Nämnden för lärarutbildningen belyser att studier vid den 
utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till ”[…] skolväsendets historia, 
organisation och villkor samt skolans värdegrund innefattande de grundläggande 
demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna […]” (2013, s 2). Denna 
motivering belyser värdet av studien, då den är relevant för, framförallt 
samhällsvetenskapliga områden, men också inom lärarutbildningen överlag. En annan 
aspekt med studiens värde, även då studien inte bör ses som en allmängiltig sanning, är 
att den ändå belyser lärares yrkesprofessions attityder, vilket är av vikt då blivande 
lärare kan få en uppfattning om hur samhällsförändringar kan och kommer att påverka 
det yrkesval de gjort eller kommer att göra.  

 
”Om undersökningen inte ger svar på frågeställningen bör studien inte genomföras 
med den aktuella uppläggningen” (Vetenskapsrådet, 2011, s 31). 

 

I valet av vilken typ av undersökning som var mest lämplig till studien valdes det 
kvalitativa tillvägagångssättet. Enligt Larsen (2009) är denna typ av studie mer lämplig 
att analysera för att hitta mönster och åsikter. Hade ett kvantitativt tillvägagångssätt 
använts genom exempelvis enkäter skulle det bli problematiskt att analysera detta ur ett 
hermeneutiskt förhållningssätt, då det förutsätter att författaren ser till respondenternas 
personliga åsikter vilket kan vara svårt att presentera med hjälp av diagram och tabeller 
för att belysa olika perspektiv.  
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Att endast ha med lärare med samhällsvetenskaplig inriktning i årskurs 7-9 samt 
gymnasiet utgjorde urvalet av respondenter. Det härrör från den begränsning jag som 
författare gjort. Att inte ta med lärare i andra ämnen beror på att de inte har som krav i 
och med kursplanerna att undervisa om samhällsfenomen. Visserligen ingår det i lärares 
yrkesutövning att vara insatt i verksamheten och veta vart den är på väg, men det ställs 
inga formella krav på att lärare ska undervisa om detta (SFS 2010:800). Att ta med 
lärare som arbetade inom samhällsvetenskapliga ämnen ansågs bidra mer till ett relevant 
ämnesstoff till det insamlade materialet. Att både lärare från högstadiet och gymnasiet 
togs med beror på en av de inriktningar som finns på läraraprogrammet, då de krävs att 
studenten vid examineringen är insatt i båda kursplaner inom respektive ämne 
(Nämnden för lärarutbildningen, 2013). Att inte ta med andra lärare till denna studie gör 
visserligen att speciella åsikter förtvinas då vissa lärargrupper vann mer eller mindre på 
decentraliseringen i och med att de fick höjda löner för att acceptera försämrade 
arbetsvillkor (Lakomaa, 2009). Att intervjua dem, kanske hade gett en mer intressant 
vinkling av åsikter, eftersom deras åsikter kanske förändrats över tid. Hade studiens 
omfattning varit vidare hade andra lärares erfarenheter förmodligen setts som tänkbara 
alternativ till materialet.  

Till en början var tanken att intervjua två fokusgrupper. Fokusgrupperna skulle helst 
bestå av blandade lärare som arbetat före- och de som enbart arbetat efter 1991. Tanken 
var att dessa fokusgrupper med lärare skulle komma från olika skolor, från en 
högstadie- och en gymnasieskola från samma kommun för att se om det fanns några 
normativa skillnader mellan skolområden. Eftersom det var ett stort bortfall av de lärare 
som svarade på mejlet ifall de kunde delta, valdes en annan inriktning eftersom 
tidsfristen var uppenbar. En fokusgruppsintervju var redan inbokad och genomfördes 
enligt planerna, men problemet att få till olika perspektiv från lärare gjorde sig allt mer 
påmint. Då valdes istället att genomföra tre enskilda intervjuer med olika lärare för att 
få ett vidare perspektiv på materialet. Dessa lärare tillhörde samma ämnesområde som 
innan. För de enskilda intervjuerna togs kontakt med kommunens tre högstadieskolor, 
men då jag upplevde att jag skulle få nog med material uteslöts en högstadieskola som 
inte kunde erbjuda samhällskunskaps/So lärare som arbetat före 1991 och fortfarande 
var verksam. Då vände jag mig till gymnasieskolan och fick genom kontakter möjlighet 
att intervjua en lärare som varit verksam sedan 1980 inom olika samhällsvetenskapliga 
ämnen. 
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5 RESULTAT  
Resultatet presenteras och sorteras tematiskt och kommer att belysas genom 
kategoriseringar av respondenteras svar, då citat och syftningar sorteras under 
respektive tema. För att se kodning av respondenterna se bilaga 3. I intervjuerna har åtta 
personer deltagit med sina erfarenheter och värderingar. 

 

5.1 Lärares attityder kring decentraliseringen  
Nedan belyses åsikter av effekter som decentraliseringen fört med sig på en mer 
generell nivå inom utbildningsväsendet. Dessa utgår enbart från de intervjuade lärarna 
på gymnasieskolan och på de två högstadieskolorna. Två av de intervjuade lärarna har 
arbetat inom skolans verksamhet före kommunaliseringen och deras attityder till och om 
verksamheten har därför tagits med i större utsträckning än de lärares svar som inte 
arbetat före kommunaliseringen.  

 

5.1.1 Ny styrning och dess påverkan på verksamheten 
Då frågan om hur lärarna upplevde den ändrade styrningen blev utfallet varierat och det 
uppkom olika perspektiv på förändringen.   

Ei2: Man hade mer reglerade rättigheter när det var statligt, man kan tycka att det är 
småsaker men som till exempel då när det gäller tjänstledighet, läkarbesök och allt 
sådant, sådana fackliga frågor, det var väldigt strängt reglerat och man visste att det 
inte var olika mellan kommunerna, man visste vad som gällde.  Det fanns regelverk 
att gå efter som var tydligare i alla fall.  

Ei1: Då såg jag ju rektorn som en tydlig ledare. Hade man en fråga, ja då fick man 
ett klart och tydligt svar utifrån facit som fanns någonstans och det gjorde ju då mitt 
uppdrag lite lättare då.  

Båda lärarna som arbetat före decentraliseringen upplevde att det fanns tydligare 
riktlinjer för hur lärare skulle arbeta. En av de lärare som inte varit med före 
decentraliseringen svarade:  

F1: Jag kan inte säga att jag har erfarenhet av det här, men jag kan ju göra en 
kvalificerad gissning och det är de lärarna som var före kommunaliseringen skulle 
nog kanske säga att alla beslut som togs var till elevens gagn. Det största problemet 
är nog att de som beslutar allting sitter på lekmannanivå och tar beslut som de inte 
har någon kompetens om att fatta, inte mer än att de själva har gått i skolan. 

Denne lärare ställer sig kritisk till hur kommunala politiker förväntas ha kunskaper om 
det lokala och nationella skolväsendet då det endast handlar om ett ekonomiskt och 
politiskt motiv för deras räkning. En annan lärare har liknande åsikter om de 
kommunala politikerna:  

Ei1: Eftersom skolan tidigare var regelstyrd så fanns det en tydlighet och större 
likvärdighet mellan skolorna. Och idag när skolan är en målstyrd verksamhet, dels 
sätter Skolverket upp sina övergripande mål och riktlinjer, sen så gör de lokala 
politikerna sina tolkningar och lägger betoningar, och beroende på hur pass 
detaljerad den då är, så blir vi ju styrda åt ett annat håll. Det kan ju vara 
resursfördelning men kan ju också vara politikerna i denna kommun, där politikerna 
jobbat väldigt mycket med att vi ska ha otydliga mål som är svåra att definiera och 
svåra att följa upp. Framförallt i Lpp.  
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I detta fall menade läraren som arbetat före decentraliseringen att kommunpolitikerna 
styr skolan åt ett visst håll, vilken även kan yttra sig i hur de väljer att göra 
resursfördelningen. Att det är svårt att tolka LPP innebär i detta fall att de Lokala 
Pedagogiska Planeringarna varit otydliga från kommunens håll vilket han är kritisk till. 

Ei2: Med just decentraliseringen är det så att beslut som tidigare fattades på så att 
säga statlig nivå, då det blev ju beslut på lokal nivå där man kunde känna att det var 
olika beslut i olika kommuner och att det tycker jag kommer i konflikt med skolans 
likvärdighet för alla. Alla kommuners nivåer, inte bara på kommunnivå utan också 
på rektorsnivå skapar sina egna visioner och det finns ju hur många som helst. Det är 
ju ingenting som strider mot läroplanen men jag vet egentligen inte om man har 
någon större nytta av en sådan vision, vi har ju läroplanen som styr de dokument 
som alla ska följa så att det tycker jag räcker. 

Respondent F3 ansåg också att skolan blev mer ojämlik och orättvis men ser ändå vissa 
förtjänster med hur lärares arbetssätt kom att ändras.  

F3: Jag tror att det hänger ihop med att den har blivit mer orättvis, och då tror man 
att genom mer administration och rapporter att den ska bli mer rättvis… jag känner i 
alla fall det att vi har blivit lite bättre på att kanske skriva ned sina idéer som man 
har om undervisningen och då tänker mer på hur eleverna lär sig. 

Flera lärare var överens om att skolan blivit allt mer ojämlik då skolan 
kommunaliserades. Detta beror enligt respondent Ei2 på att olika kommuner har olika 
visioner om hur skolverksamheten ska se ut i just deras kommun. En lärare som arbetat 
efter kommunaliseringen anser att även om det skett mer dokumentation i skolan (för att 
den ska bli mer rättvis), kan detta ändå vara till elevens fördel då lärare mer reflekterar 
över hur eleverna tar till sig kunskap.  

 

5.1.2 Lärares arbete i det tidigare huvudmannaskapet 
Då frågan kom om hur det var att vara lärare i en statligt styrd skola till dagens 
skolstyrning, kom aspekter så som löner, undervisningsskyldighet och frihet upp.  

Ei1: det fanns en större frihet då, jag var inte knuten till skolan, på skolan hade jag 
min tjänstgöring, efter min undervisning kunde jag åka hem och fritt förvalta mitt 
icke schemalagda... sen så gjorde jag mina lektioner, och ville jag sitta här så gjorde 
jag det, annars åkte jag hem. Jag hade ju ett arbetsrum, men sen efter det så skulle vi 
sitta på vårt arbete. Det tror jag många upplevde negativt att vara knuten till sitt 
arbete, men visst det finns ju vissa fördelar med det också att vi faktiskt fysiskt finns 
på skolan – men det är ju också det här med att vi alltid ska vara tillhands.  

Ei2: Ja det är ju då saker som undervisningsskyldighet, den gamla tiden var ju då 
väldigt strikt med 24 gånger 40 minuter som en undervisningsskyldighet. Detta 
baserades på en heltidstjänst. Men den undervisningsskyldigheten avskaffades. 

Dessa konkreta förändringar av lärares arbetssätt har påverkat synen på att lärare ska 
vara tillgängliga större delen av sin arbetstid.  

När det gäller hur lärares löneutveckling förändrades var det flera lärare som upplevde 
att det hade blivit en försämring. 

Ei2: Det blev en slags försämrad status för läraryrket när det blev decentraliserat. 
Det är klart om man ser rent villkorsmässigt, så är det ju helt klart en förändring mot 
att vara kommunalt anställd. När det gäller trygghet och löner. Det är fortfarande så 
att det är fördelaktigare att vara statligt anställd. Fast då är det ju också den här 
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frågan om det skulle ha följt decentraliseringen. Under den statliga tiden hade vi till 
exempel tarifflöner och nu har vi personliga löner. 

Den kvinnliga lärare som arbetat en längre tid inom skolan, ansåg att det var mer 
fördelaktig att vara statligt anställd, då det till exempel gällde trygghet. Hon är dock 
tveksam till om denna löneutveckling följt decentraliseringen och inte kommit ändå. 
Läraren från gymnasieskolan utvecklade hur det fungerade med individuella löner i 
praktiken för hans del.  

Ei1: Jag tycket att det är trams för att det inte fungerar med individuella löner. Det 
sätts upp kriterier för hur vi ska bedömas – ingen följer upp synligt hur vi uppfyller 
vårt uppdrag. När jag har vart och frågat hur man har kommit fram till det här, har 
jag fått det betryggande svaret ”vi vet”. De vet, de har kunskap om mig ”vi vet”… 
Men var hittar man den? Är det då via taffliga utvärderingar? Är det via hörsägen? 
För det är ju att aktivt synas på skolan och delta på lektioner som man har skaffat sig 
den kunskapen. Rektorsbesök på mina lektioner har ju varit ganska så få, 1981 och 
1994 hade jag det senaste besöken.  

Den manliga lärare som arbetat då staten var huvudman är mer kritisk till hur hans 
lönemässiga utveckling bedöms, då han är fundersam till var underlaget från dessa 
bedömningar nu kommer ifrån.  

 

5.2 Lärares attityder kring skolan i dagsläget  
I detta avsnitt presenteras hur lärare upplever skolans verksamhet och dess 
angelägenheter bland annat av rektorns roll för verksamheten och för lärarna, skolornas 
marknadsföring, tolkning av styrdokument och utbildning.  

 

5.2.1 Rektorns roll  
Under flera intervjuer framkom olika åsikter på hur lärare såg på rektorn i den egna 
verksamheten. Rektorer har i dagens läge två typer av uppdrag vilka är att dels vara 
pedagogiska ledare och dels att vara administrativa ledare.  

Ei3: Synen på rektorsrollen, ja om den ska vara administrativ och pedagogisk så 
tycker jag nog att vår rektor är mer av en pedagogisk ledare. Jag tycker att det är 
viktigt med reaktioner, alltså han är även insatt i de små problemen och inte enbart i 
de stora, sen är han ute mycket i korridorerna och pratar med eleverna, det skulle 
inte förvåna mig om han kunde alla elevers namn – det tror jag förresten att han 
kan… men som administrativ ledare tycker jag inte att han har någon koll. Jag 
menar frågar du honom om ledighet har han ju ingen aning. 

Denne lärare från en högstadieskola i kommunen ansåg att hans rektor var mer av en 
pedagogisk ledare än en administrativ ledare eftersom han inte kunde svara på frågor 
gällande anställning. En annan lärare från högstadiet utvecklade hur det kunde te sig 
praktiskt att ha en rektor med två arbetsuppgifter. 

Ei2: Det är rektorn som både ska vara pedagogisk ledare med också agera som 
lönesättare. Det är ju två roller som kan vara svåra att förena, om man tänker sig att 
man har ett undervisningsproblem, då ska man ju gå till den pedagogiska ledaren. 
Men det är ju inte så lyckat om man upplever att man och tar upp en sån sak, och då 
kanske får lite lägre lön och framställer att man har problem. Det ju självklart att 
inför en chef vill man ju framstå så skicklig som möjligt och det gör man ju inte då.  
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Hon ansåg att de två roller som rektorer har kan vara svåra att förena för den enskilde 
läraren då ett undervisningsproblem dyker upp. En annan lärare från fokusgruppen på 
gymnasiet ställde sig kritisk till hur rektorn för programmet arbetade.  

F5: På rektorns roll som pedagogisk ledare, är han som jag ser, ingen pedagogisk 
ledare eftersom han inte har någon som helst pedagogisk utbildning what so ever, så 
frågar man honom en fråga så kan han inte svara på det, och han återkommer aldrig 
med något svar heller. Sen som administrativ ledare, han verkar inte kunna säga vad 
vi ska få för tjänstefördelning utan det måste vara en schemateknisk grej, nu är jag 
krass men det är min upplevelse. 

Denna lärare var mycket kritisk till hur hennes rektor arbetar eftersom han inte har 
någon pedagogisk utbildning eller kan svara på frågor rörande lärares arbetsfördelning. 
Trots att lärare från olika intervjutillfällen men inom ramen att tillhöra samma skola - 
upplevde likande fenomen om sina rektorer är frågan om det finns normativa 
värderingar från lärare gentemot dessa rektorer.  

Ei1: Förr fick ju alla samma svar, nu när vi också är uppdelade i olika skolenheter 
och rektorer så blir det ju också en större godtycklighet eftersom det blir allt mer 
individuella lösningar. Det kan ju bero på vilken relation man kanske har med sin 
chef, jag vet inte, men det finns en otydlighet där. Och känner man då inte att man 
har ett förtroende för sin chef eller dennes sätt att leda, då blir det väldigt otydligt 
och då kan jag få ett bättre svar själv genom att inte fråga – då frågar jag mig själv 
istället eller kollegor om jag är osäker.  

Den andra läraren som arbetar på samma gymnasieskola valde att inte benämna sin 
rektor som rektor, utan som sin chef. Detta beror på att han såg rektorn mer som en chef 
för ett företag än för en rektor på en skola. 

I och med att rektorn befinner sig i en position som en typ av mellanchef som ska 
förmedla förvaltningens direktiv blir dennes uppdrag ibland svårhanterligt, vilket denne 
lärare beskriver: 

F1: Sen hör man ju talas om att det drabbar väldigt många kollegor i och med att det 
ligger i rektorernas intresse att hålla sig borta från problem. Så ofta tar rektorerna 
elevernas parti, konstant. Det räcker med att en elev går in och klagar på en lärare, så 
blir denne inkallad för en överläggning med rektorn om vad det är som har hänt, och 
blir beskylld både för det ena och det andra, men det är väl för att rektorn är lika 
rädd som lärarna är, för att det ska bli fel någonstans i slutändan. Så det har blivit 
någon form av rädsla föder rädsla.  

Rektorernas arbetesuppgift som mellanchef visar tendenser som lärarna menar, att de 
enbart vill undanhålla sig från problem, vilket blir på bekostnad av lärarna. Detta visar 
också elevernas allt större inflytande över skolan.  

 

5.2.2 Marknadsföring av skolan  
I diskussionen om huruvida lärare upplevde synen på skolan utifrån konkurrens, var det 
främst lärare på gymnasieskolan som hade åsikter om detta. Detta kan bero på att ju 
äldre eleverna blir desto mer troligt är det att de pendlar till andra kommuner för att gå 
en viss inriktning.  

Ei1: I vår tjänstefördelning finns några timmar för marknadsföring. Det står under 
utåtriktad verksamhet. De marknadsföringsaktiviteter vi har på skolan kan vara 
öppethus eller gå ut till grundskolorna.  Och sen om man ska ifrågasätta det, så 
handlar det ju lite om lärarnas överlevnad… men gör vi inte detta så får vi inte 
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eleverna, underförstått ”du vill väl ha kvar ditt jobb?” Jag kan tycka att de här med 
Lördagsöppet, där vill jag jippobetona verksamheten och göra det väldigt roligt och 
lustfyllt och som inte på något sätt speglar en vardag på skolan. Å då blir det väldigt 
fel om eleverna tror att det är sådär sen när de kommer hit.  

F2: Det jag tänker om decentraliseringen är framförallt det marknadsperspektiv på 
skolan som vuxit fram. Nu ägnar skolorna en massa pengar och tid å att konkurrera 
med varandra som är fullständigt idiotiskt, anser jag. Att det kostar en massa pengar 
i reklam och trams, sen så att läraren håller på med, - som en hel lördag här, och så 
vidare bara för att de andra gör så. Det tycker jag är väldigt slöseri med resurser då 
olika kommunala skolor tävlar mot varandra. 

Lärare F2 ansåg att det inte var nödvändigt att slösa på skolornas resurser, men som 
lärare Ei1 uttryckte det, handlar det i slutändan om lärares överlevnad även om det tar 
av lärares tid och resurser. F2 menar också att konkurrens mellan kommunala skolor är 
onödigt. Även om utåtriktad verksamhet finns med i tjänstefördelningen är det ändå 
lärare som ställer sig kritiska till detta eftersom de hellre fokuserar på sina lektioner.  

 

5.2.3 Dagens läraruppdrag och synen från samhället 
Flera lärare upplevde att lärarrollen hade förändrats gentemot eleverna till att bli mer 
relationsinriktat men också att lärare ses som vilka kommunalanställda som helst inom 
kommunen.  

F5: Jag anser att lärarrollen har förändrats, vi har blivit mer administrativa än vad vi 
var förut. Att du kan dokumentera, att du kan göra matriser, att du kan Excell på 
dina fem fingrar, alltså det är mycket mer sånt än vad det är jag utbildade mig för. 
Undervisningen är typ en fjärdedel kanske av tiden vi arbetar. 

Det har lagts flera administrativa uppgifter på lärares uppdrag. Lärare vittnade också om 
att relationen mellan eleverna blivit allt mer viktig och relevant för att fånga deras 
uppmärksamhet.  

Ei1: Alltså det är mycket kopplat till att elevgrupperna har förändrats. Hur jag måste 
jobba mer genom att locka och pocka, för att få eleverna att inte byta kanal. Jag 
måste ju vara mer lustbetonad i mitt sätt att vara för att vara intressant.  

En lärare från en annan högstadieskola i kommunen, upplevde samhällets reaktioner 
som att andra ansåg att det var tufft att vara lärare. Speciellt då faktorer som bråkiga 
elever nämndes. 

Ei3: De reaktioner jag har stött på när jag sagt att jag varit lärare har bland annat 
varit att de tycker att jag borde ha mer betalt. Mina bekanta och de man pratar med 
tycker nog att det verkar tufft att vara lärare. Alltså det här med bråkiga elever och 
mycket annat runt omkring. Men jag känner inte att det är jobbigt så. 

Ei2: Alltså det är ju fortfarande det här… juni, juli, augusti… det är liksom en nagel 
i ögat på många människor fortfarande. Sommarloven. Och då brukar jag säga, ”bli 
lärare då!” och så är det mycket kommentarer.  

F2: Jag tror att vi lärare anses som vilka kommunalanställda som helst inom 
kommunen. Det anser jag vara den stora faran, vi är inte mer än parkförvaltningen 
eller vad du vill. Ska vi vara det?  Så att det handlar om att utgångspunkten för lärare 
är att de är slöa och likgiltiga och vill smita ifrån arbetet.  

Den kvinnliga läraren som arbetat före decentraliseringen ansåg att människor från 
samhället hade mycket kommentarer generellt om läraryrket, men att det framförallt var 
mycket kommentarer om de sommarlov som lärare har. En manlig lärare från 
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fokusgruppen som enbart arbetat då kommunen varit huvudman, var inne på liknande 
fenomen då han ansåg att lärare sågs som slöa och likgiltiga som ville smita ifrån arbete. 
Han tar också upp att den stora faran är att lärare ses som vilka kommunanställda som 
helst inom kommunen med syftning på kommunens budget som ska portioneras ut.   

 

5.2.4 Dagens olikvärdiga skola med fokus på resurser   
De lärare som intervjuades som arbetat före decentraliseringen, ansåg att skolan var 
ojämlik överlag då det gällde ekonomiska förutsättningar speciellt med faktorer som 
ekonomisk fördelning och kompetens. 

Ei3: Nu när kommunerna har ansvaret blir det ju olika fördelningar mellan 
kommunerna och kanske också mellan skolorna.  

Ei1: Ja den är nog ojämlik, men vi är ju tillbaka till ekonomin för att det är ju den 
som bestämmer vilka förutsättningar vi har att bedriva vår verksamhet med. Eller en 
ökad skolpeng, som är direkt riktad till verksamheten, då skulle den ges 
förutsättningar att bli mer likvärdig. Sen är det fortfarande de lokala kompetenserna 
i sak som avgör hur skolan blir. Är det bra ledning och lärare, så kommer vi säkert 
att kunna bedriva en bra verksamhet. Det här hantverket att det är människorna som 
jobbar på skolan som gör det.  

Att skolan blir ojämlik på grund av ekonomiska förutsättningar är ett återkommande 
tema i intervjuerna. I citatet ovan belyses också värdet av de lokala kompetenser som 
avgör hur verksamheten på skolorna i sak kan se ut. En annan lärare gav förslag på hur 
skolan skulle kunna bli mer likvärdig och drog parallellen till hur det var innan skolan 
kommunaliserades.  

Ei2: Ja det är väl att ge resurser till skolorna. Ja eller lärartäthet och inte bara på 
lågstadiet. Ja man då kanske de säger ”att det gick ju förr” men då hade man ett 
annat sätt att undervisa. Det var mer som en föreläsning, och då kan man ju lika 
gärna ha 100 elever. Men nu är det så mycket andra arbetsuppgifter man har och 
andra problem. 

Lärare i fokusgruppen ansåg att det var kommunens ekonomiska fördelningar som 
avgjorde den stora skillnaden mellan likvärdighet.  

F1: I någon mening är det en ideologiernas död i den här kommunen, eftersom här 
har vi en socialdemokratiskt styrd kommun som väljer att lägga ned utbildning på 
grund av ekonomiska skäl. Man kan tänka sig att skola, vård och omsorg ska stå i 
fokus, men det har ju fått sig en rejäl snytning. Här finns ingen ideologi utan det är 
bara ekonomi som gäller.  

Denne lärare som enbart arbetat i skolan sedan den kommunaliserades ansåg att det var 
de lokala politikerna som styrde skolan dit deras politik pekade, men menade också att 
de lokala politikerna misslyckats med detta, då han menar på att det inte finns någon 
ideologi utan enbart ekonomi som styr politiken. Lärare i den enskilda intervjun som 
arbetat i skolan då den var statligt styrd, upplevde också ekonomin som en av orsakerna 
till att skolan blivit mer ojämlik.  

Ei1: Det är ju kopplat till kommunaliseringen vi har olika förutsättningar beroende 
på vad kommunen prioriterar. Om man inte vill satsa eller har pengarna att satsa 
kommer skolan att inte konkurrera med andra skolor på samma sätt som när det inte 
ges samma förutsättningar… Många gånger är det de kommunala skolorna som är 
förlorarna eftersom den kommunala skolan får ta emot alla elever, och lärarna 
kanske inte vill jobba på de skolorna.  
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F4: Små skolor får generellt mindre resurser för allt är kopplat till ekonomi. Har 
man mindre skolpeng kan man inte satsa lika mycket, du får inte de bästa lärarna, du 
inte heller bästa ”elevunderlaget”. 

 

5.2.5 Tolkning av styrdokument på olika nivåer 
Innan de nya läroplanerna kom hade flera lärare förhoppningar om att dessa skulle bli 
tydligare, men i dagsläget upplever lärare från fokusgruppsintervjun att det skapat en 
viss osäkerhet.  

F3: Jag tror att vi alla hade en förhoppning om att det skulle vara supertydligt, men 
så kommer det en massa värdeord. Men då tror jag att många av oss lärare har 
missat att vi inte ska tolka dem, utan vi ska översätta dem. Vad står det i SAO? 
Komplex betyder det här, Punkt.  

Denna lärare från fokusgruppen menade att olika människor lägger olika begrepp inom 
de nya värdeord som ska representera kunskapsmålen, speciellt då hon uttrycker det att 
dessa ska tolkas. För att få en mer allmängiltig ”tolkning” bör dessa då istället 
”översättas” med hjälp av Svenska Akademins Ordbok.   

F1: Elever är ju faktiskt jättesmarta, de anpassar sig ju till det nya också. Jag menar 
de lär sig ju värdeorden, t ex vad komplext och nyanserat är. Och i och med att de 
lär sig och förstår det nya betygssystemet kommer ju självklart att resultaten att bli 
bättre. Det är ju värre för den här misshandlade generationen, som hamnar mitt 
emellan två betygssystem för att de tänker ju fortfarande på det gamla, när man ska 
tillämpa det nya. Och det är ju inte undra på att resultaten gick ned, sen kommer vi 
gradvis se en uppgång av betygen.  

F2: Ja och någonstans får vi ju betalt för att definiera de här begreppen. Jag tror inte 
att skillnaden är stor, de äldre lärarna säger att det var samma diskussion som man 
hade sist.  

En manlig lärare från fokusgruppsintervjun ansåg att ”den misshandlade generationen” 
som befunnit sig i de två betygsystemen, är den generation som råkat värst ut 
betygsmässigt. En anledning till detta kan vara att de fortfarande applicerar gamla 
tankebanor om kunskapsmål i dagens betygskriterier. En annan manlig lärare från 
fokusgruppen menade ändå att det vara samma diskussion som lärare hade då skolan 
kommunaliserades och då det trädde in nya läroplaner strax efter detta.  

En lärare från den enskilda intervjun svarade att han trodde att en utmattningsprocess 
kunde ske om lärare fick för otydliga och snäva mål från kommunen.  

Ei1: Om vi får väldigt många delar som vi ska jobba med och utvärdera, och som vi 
kanske inte alltid är så motiverade till att göra. Startar en utmattningsprocess för 
lärare. Det har varit en otydlighet vad vi egentligen ska utvärdera, vilka mål som ska 
sättas och hur de är satta. Det är kopplat till kritiken om den kommunala styrningen, 
att man har satt kommunala politiker att leda en verksamhet som man kanske inte 
har så mycket kunskap om. Och gör man då för snäva mål kommer de inte att leda 
till någonting annat än förakt mot lokala politiker.  

Att det skapas en utmattningsprocess då det finns en utbredd otydlighet kan bero på att 
kommunala politiker inte har så mycket erfarenhet av hur skolan fungerar. Flera lärare 
upplevde en otydlighet då kommuner som huvudmän skulle tolka riktlinjer för skolorna.  

Ei2: Det skulle kunna göras tydligare, man skriver i läroplanen och så, men sen 
lägger man ändå ut tolkningen på kommunen och på de enskilda lärarna. Det skulle 
kunna finnas möjlighet att styra mer.  
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5.3 Nya reformer av skolans styrning  
Nedan presenteras lärares åsikter om hur det skulle kunna bli med ett eventuellt 
återförstatligande ur perspektivet förändringen som sådan. Lärare som arbetat i en 
tidigare statligt styrd skola är skeptiska till ett återförstatligande, dels till hur det i 
praktiken skulle fungera och dels till att det skulle bli en massa röra i skolan igen.  

Ei1: Jag kan tänka mig att på kommunalnivå så kommer de nog att uppskatta att bli 
av med skolansvaret, men det är ju en högst personlig reflektion. Det är ofta heta 
debatter och ofta det som ligger i fokus, och att frånsäga sig det ansvaret och den 
kritiken man säkert kan få som politiker, ja jag tror att de skulle uppskatta det. Men 
frågan är hur det skulle gå med ett återförstatligande?  

Ei2: Jag vet faktiskt inte, det skulle väl bli en massa röra igen. Jag tror att vi skulle 
behöva ha lugn och ro i skolan. Så att saker och ting får sätta sig lite. Samtidigt 
känner man sig gammaldags och stel, men det är inte fråga om det. Det är klart att 
man vill ha förändringar, fast det måste ske långsamt med eftertanke. Det vore 
kanske bra, men jag tror att det kanske ändå ligger lite i framtiden.  

Visserligen ansåg Ei2 att det skulle bli mer ”röra” igen, men hon menade på att detta låg 
i framtiden och de nya förändringar som implementerats bör sätta sig.  

 

5.3.1 Positiva åsikter om ett återförstatligande  
De positiva åsikter som framkom under intervjuerna berör olika aspekter inom skolans 
verksamhet.  

F4: Det handlar hela tiden om skolans resurser. Det staten kan bidra positivt med är 
att de fördelar resurserna jämt. Då är det också så att det är en huvudman och en 
huvudmans visioner som styr. 

Ei1: Det är ju att vi får samma riktlinjer och samma möjligheter och det är mycket 
kopplat till ekonomin, har vi inte ekonomi för vår verksamhet kommer det ju inte att 
bli någon bra verksamhet. Om alla kommuner skulle få samma ekonomi, skulle man 
ju ges förutsättningar ett erbjuda en likvärdig skola, den har ju blivit något mer 
likvärdig när de lokala kurserna försvann.  

En gemensam nämnare av flera svar är att skolan styrs genom en enhetlighet, dels 
genom resurser och dels genom riktlinjer. Dessa riktlinjer kan skapa mer tydlighet 
eftersom alla får samma möjlighet. 

Ei2: Vissa saker är bra, om det finns på statlig nivå regelverk och så vidare. Det 
behöver ju inte vara något negativt utan kan ju finnas en stor trygghet i det också. T 
ex elever som är i behov av särskilt stöd, det vore bra om det fanns reglerat på ett 
väldigt tydligt sätt. Så att man vet vad man har. Idag är det lättare att sådant trillar 
mellan stolarna då kommunen har ansvaret. 

F1: Sen får man nog utgå från att staten och de tjänstemän som sitter på statlig nivå 
har kompetens att ta beslut i dessa frågor. Just nu ligger det på lekmän i en 
bildningsnämnd. Det kan ju faktiskt bara bli bättre därifrån, vi har ju redan träffat 
botten.  

En kvinnlig lärare från fokusgruppen hoppades att läraruppdraget skulle fokusera mer 
på undervisning än på administration vid en eventuell reform. 

F4: Om det blir så kommer jag förhoppningsvis ha mer tid att lägga på 
undervisingen och på det sättet även utveckla min egen lärarroll och 
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förhoppningsvis bli en bättre lärare i och med att den administrativa bördan 
försvinner. Sen följer nog statusen om jag är en väldigt bra lärare, statusen från 
eleverna kommer att öka. Jag tror att det faktiskt har ett samband. 

 

5.3.2 Negativa åsikter om ett återförstatligande  
Nedan presenteras de åsikter som lärare uttryckte vid frågan om vilka negativa effekter 
som skulle följa ett återförstatligande av skolan. Även här framkommer olika 
infallsvinklar utifrån lärares yrkesprofession.  

Ei2: Ja, man ser ju aldrig några politiker i skolan… det är klart den faran finns ju 
också med den statliga styrningen, att det som görs upplevs som 
skrivbordsprodukter utan att de har någon insikt i hur det fungerar i verkligheten. 
Mycket låter ju väldigt bra, men man tänker sig inte in i hur det ska fungera. Det är 
klart att det ska förändras och förbättras, men man måste ju få tid till att pröva saker 
också och göra ordentliga utvärderingar. Det känns inte bra och sitta och jobba med 
saker och sen känna att nu är det något nytt på gång. 

En lärare trodde att det inte skulle ske någon ändring av styrningen utan endast göras 
punktinsatser ifall det skulle uppstå katastrofala skillnader mellan skolor. 

Ei1: Jag tror inte på att vi kommer att komma dit, utan att vi kommer fortlöpande 
göra små insatser och prioriteringar. Är det så att det sker katastrofala skillnader och 
man ser saker som absolut inte fungerar, kommer man nog gå in och styra upp lite 
tillfälligt i just det området. 

Andra lärare ställde sig kritiska mot hur ett återförstatligande konkret skulle drabba 
undervisningen samt hur läraryrkets status försämrats på grund av att skolan inte varit 
centralt styrd.  

F3: Jag ser inte hur det konkret skulle kunna drabba undervisingen, eftersom 
skolplaner och kursplaner redan är statligt styrda 

F1: Jag blir så trött på diskussionen om att höja läraryrkets status och att det skulle 
följa med ett återförstatligande av skolan. Saken är ju den att relationen man har 
med sina elever och hur de ser på dig, är ytterst din personlighet. Jag menar, inte på 
min tid respekterade man en lärare bara för att den var en lärare, utan det var för att 
man respekterade en person.  

 

5.4 Lärares syn på förhållningssätt gentemot elever 
Nedan presenteras hur lärare upplever det förändrade förhållningssättet gentemot 
eleverna, vilket nödvändigtvis inte bör vara ett led av kommunaliseringen. Denna 
förändring över tid är ett resultat av de strömningar som influerat människors syn på 
samhället. 

 

5.4.1 Eleven och undervisning  
I detta avsnitt framkommer lärares attityder om hur eleven och dess roll i underviningen 
har sett ut och ser ut i dagsläget. 

Ei1: Synen har ju förändrats, samtidigt som elevgruppen vi får in i dag i 
gymnasieskolan är olik den vi fick in på 90-talet. Då upplevdes eleverna mer 
fokuserade med sina studier, man ville någonting med skolan, men då hade vi också 
en annan elevgrupp. Idag är det ju nästan 100 % av eleverna som går på 
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gymnasieskolan, och så var det ju inte då och det måste vi ha med oss i tankarna – 
att de sista 10 -15% av eleverna gick ut i annan verksamhet. De får ju andra 
konsekvenser.  

Den manliga läraren som arbetat i den tidigare statligt styrda skolan, berättade att det är 
skillnad mellan elevgrupperna idag jämfört med hur det var förr. Detta beror på att fler 
elever väljer att gå ut gymnasiet istället för att skaffa exempelvis arbete. Vilket får 
konsekvenser för hur undervisningen ser ut.  

En annan lärare från fokusgruppen beskriver hur hon ser på eleverna idag kontra förr 
och att det också får konsekvenser i och med att skolan ser till den summa pengar som 
följer varje elev. 

F3: Det handlar bara om skolpengen, så nu kan man inte sparka ut någon så att nu är 
det en fritidsgård här. Det är bättre att de kommer hit och inte gör skit men att de är 
här. Det är ju också stor skillnad. För var det väl ingen som brydde sig om de här 
som halkade efter – de sparkades väl ut förr i det gamla systemet. 

En kvinnlig lärare från fokusgruppen upplevde att det skulle bli bättre om alla skolor 
fick lika mycket resurser eftersom det skulle bidra till att samma möjligheter också gavs 
till skolorna.  

F4: Någonstans tycker jag ju ändå att man vill ha kvar relationen mellan elev och 
lärare men vi vill ju att skolan ska vara statlig så att skolor får samma resurser och 
samma möjligheter. Det är ju det vi vill. 

F1. Jag tror att det här systemet faktiskt har lett till att man faktiskt har lärt känna 
elever en aningens bättre i och med att man bedömer en förmåga, och för att bedöma 
en förmåga förutsätts att man bygger en relation mellan elev-lärare.  

Ei3: Något som förändrats med synen på eleverna är ju att det har tillkommit andra 
kunskapskrav och sen det här med värdeorden och därifrån ser man ju eleven på ett 
annat sätt. 

Det sista citatet från en lärare i de enskilda intervjuerna uttrycker att det förutsätts ett 
ändrat förhållningssätt i och med att lärare ska bedöma elevernas förmågor. Detta riktar 
andra behov för hur du kan vara som lärare. En kvinnlig lärare från fokusgruppen ansåg 
att man ger mer av sig själv eftersom man är mer social. 

F3: Det förändrade förhållningssättet att eleven är i fokus, gör ju att man som lärare 
ger mycket mer av sig själv. Man är helt slut, eftersom du är så otroligt social. Man 
är ju ständigt interaktiv med sina elever, så att det är jobbigare att vara lärare när 
man har ett socialt förhållningssätt.  

Ei1: Eleverna förr var mer intresserade av det som faktiskt sadess, nu måste jag 
koncentera mig på att göra mig mer intressant. Jag har inte längre den auktoriteten i 
den formen av att jag är vuxen längre, lärare, eller har stor kunskap. Jag tror att idag 
behöver man i högre grad en relation för att få auktoritet, så att de ser att det här är 
en schysst person ”honom kan vi lyssna på”. 

Även läraren som arbetat före decentraliseringen som också arbetade på gymnasiet 
menade att han hade ett förändrat förhållningssätt för att göra sig mer intressant och 
värd att bli lyssnad till. Den andra läraren som arbetat före decentraliseringen upplevde 
att hon tonat ned sin egen roll i klassrummet för att göra eleverna mer aktiva. 

Ei2: På lång sikt har man kanske tonat ned sin egen roll, fast jag kan ju inte känna 
att jag varit någon som stått vid katedern och föreläst. Men kanske att man har låtit 
eleverna bli mer aktiva ändå, och tänkt mer på att saker och ting… om man har olika 
arbetsuppgifter: ”Vad kan eleverna göra av det här?”, istället för att jag sitter och gör 
en massa frågor till boken – så kan man lägga ut uppgifter så att de kan göra det. 

 



32 

 

 

5.4.2 Elever som kunder av skolors utbud 
I detta avsnitt presenteras hur lärare ser på skolan som företag som erbjuder eleverna 
dess utbud. En lärare från en av de enskilda intervjuerna, upplevde att kommunen som 
studien genomförs i inte är speciellt konkurrensutsatt eftersom det finns få skolor i 
kommunen och att avståndet till gränskommunerna dessutom är långt.  

Ei1: Den här kommunen är ju inte så konkurrensutsatt, det finns ju bara en friskola i 
kommunen med nischad verksamhet och där har ju kommunen lämnat över och 
konkurrerar inte med dem. Sen så har vi ju också i gränskommunerna, och det är ju 
ganska långt till dem, vilket gör att det är väldigt få elever som väljer dessa där det 
finns en liknande utbildning som finns här. En kommun som vill locka till sig elever 
gör ju det genom att antingen erbjuda eleverna en dator, eller bra lektioner och halva 
dagar. Sen finns det ju ändå från ledningsgruppen att vi ska se till att marknadsföra 
oss på ett korrekt sätt, vi ska ha det i vårt yttre och tala väl om vår skola, men också 
synas på platser där unga människor finns. Det finns ju en mer uttalad 
marknadsföringsprocess nu, man talar ju mer i benämningen eleven som kunder på 
skolledarnivå.  

Ei2: Jaa, man kan ju välja annan skola. Det är ju inte bundet längre att man ska välja 
skola precis där man bor och högstadiefriskolor finns det ju inte så mycket här. 

Lärarna i fokusgruppen hade delade åsikter om eleverna sågs som kunder eller inte. En 
lärare menade att eleverna definitivt inte skulle ses som kunder utan att det istället var 
staten som var skolans kund. 

F2: Vilka är våra kunder?  Inte eleverna i alla fall. Vår kund är staten och vår uppgift 
är ju att se till att vi får någon form av samhällsmedborgare som betalas… det är vår 
uppgift att uppfylla statens behov som jag ser det.  

F4: Jag håller med dig där, men jag kan också uppleva det som att eleverna upplever 
sig själva som våra kunder och alltid har rätt.  

F1: Jag kan mycket väl tänka mig att när det väl kommer upp i förvaltningen, så som 
på gymnasienivå och som blir representerad av gymnasiechefen, är det nog så att 
elever börjar ses som kunder, för att det handlar bara om budget.  

F3: De eleverna som vi tänker på, det är ju att de själva eller deras föräldrar är 
väldigt starka och de går på väldigt mycket, men tanken är väl inte att de med olika 
handikapp kan få mer makt och på så sätt sätta ned foten och så har det ju inte blivit. 
Eleverna får ju inte den hjälpen som de faktiskt har rätt till. Så någonstans har det att 
göra med att vi ska göra våra kunder nöjda, i det här fallet elever, så har ju inte den 
här reformen lyckats. 

Då diskussionen om eleverna kom upp på förvaltningsnivå menade en manlig lärare 
från fokusgruppen att eleverna troligtvis sågs som kunder eftersom ekonomin görs 
gällande. En kvinnlig lärare ansåg att då eleverna med olika handikapp som gjorde 
påtryckningar på skolan för att få rätt till hjälp inte alltid fick den hjälp som de behövde. 
Detta gör att eleverna, ”kunderna”, inte blir nöjda av skolans utbud.  
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6  AVSLUTANDE DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån studiens bakgrund och teoretiska ansats. 
Rubrikerna som följer är desamma som utgjorde mallen för hur intervjuerna utformades 
och sedan användes i resultatskaptilet, detta för att hålla ämnets relevans.  

Alla de konsekvenser för skolans verksamhet inom olika nivåer är inte nödvändigtvis ett 
led av decentraliseringen, utan kunde säkerligen vuxit fram ändå i det västerländska 
samhälle vi lever i.  

 

6.1 Skolan och samhällsförändringar  
I och med att huvudansvaret för skolorna förflyttades till kommunerna upplever flera 
lärare att reformeringen kom i konflikt med skolans likvärdighet. Detta eftersom en 
lärare ansåg att kommuner, skolor och rektorer skapar sina egna visioner om hur 
verksamheten ska bedrivas. Eftersom det finns många kommuner, menar en lärare från 
gymnasiet att det skulle bli enklare ifall skolorna endast hade en vision istället att 
förhålla sig till. En annan lärare som arbetade på högstadiet ansåg att de styrdokument 
så som läroplanen borde räcka för detta ändamål då det gällde att skapa en enhetlig 
vision. Holmström (2007) skriver att i och med det ändrade huvudmannaskapet gavs 
lokala skolnivåer ett större inflytande till sin egen verksamhet. Från början var tanken 
att skolan skulle bli likvärdiga men med olika metoder. Detta synsätt fanns också med i 
slutet av 1980- talets debatter eftersom samhällets strömningar gjorde sig påmint genom 
att hävda elevens större roll i läroplanerna (a.a).  Sundberg (2005) skriver om att 
skolornas reformering var ett svar på en accelererande samhällsutveckling där 
förändringstrycket på kunskaps- och informationssamhället var stort. Samma lärare som 
arbetade före decentraliseringen och på gymnasiet, ansåg att skolan tidigare var 
regelstyrd vilket gjorde att det fanns en tydlighet och större likvärdighet mellan 
skolorna. Han menade också att beroende på var de lokala politikerna la sina tolkningar 
och betoningar, och beroende på hur pass detaljerad de i sin tur var, blev verksamheten 
styrd åt det håll som de angett. Dessvärre upplevdes kommunens mål och riktlinjer som 
otydliga och svåra att följa upp. Den andra läraren som arbetat före decentraliseringen 
upplevde att det inte fanns någon egentlig nytta med en kommunal vision eftersom hon 
också ansåg att skolans mål finns med i läroplanerna.  

 

6.1.1 Lågt förtroende för politiker  
Flera lärare från olika intervjutillfällen ställde sig dock kritiska till de kommunala 
politiker som förväntades fatta korrekt och vägledande beslut för skolans räkning då det 
i slutändan ansågs att dessa enbart hade ekonomiska motiv i bakgrunden för de beslut 
som fattades. Skolverket (2003) skriver om samma fenomen då det är av vikt för 
institutioner som fattar auktoritära beslut att de har förtroende för sitt uppdrag från 
allmänheten. I samma undersökning från Skolverket visades att ju längre ifrån 
institutionen en människa befann sig desto mindre förtroende hade denna för de 
styrande instanserna. Frågan som uppkommer är ifall lärare befinner sig långt från de 
styrande instanserna? Delvis. En lärare på högstadiet i undersökningen uppgav att hon 
aldrig sett en politiker inom skolan sedan hon börjat arbeta som lärare. För att fatta 
beslut angående en så pass viktig verksamhet som skolan ändå är, bör intresset för 
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lokala politiker, som förväntas ha kunskap om skolan, vara att göra studiebesök för att 
se hur verksamheten fungerar och inte enbart läsa sig till statistik om elevernas betyg för 
att sedan grunda sin politik på detta. En lärare från fokusgruppen, som var mycket 
kritisk till de förtroendevalda inom kommunen ansåg inte att de hade någon vidare 
kompetens att fatta beslut i en verksamhet enbart för att de själva varit en del av den 
som elever för 30 år sedan. Detta beskriver lärares låga förtroende för politikerna i 
kommunen. 

6.2 Skolan i dagsläget 
Flera lärare upplever att lärarrollen har förändrats gentemot eleverna till att bli mer 
relationsinriktad och att det ställs högre krav på deras tolkningsförmåga till 
läroplanerna. En lärare upplevde att deras yrkesprofession inte var mer värd än 
parkförvaltningens för de styrande politikerna i kommunen i och med att skolan blivit 
en verksamhet som allt mer präglats av budget. 

6.2.1 Lärares yrkesprofession  
Carlgren och Marton (2000) skriver att då skolans styrning inte skulle regleras centralt, 
utan lokalt, blev yrkesprofessionen ett viktigt medel för att förverkliga skolans mål. 
Enligt författarna har lärarnas uppdrag förändrats på så vis att det blivit mer indirekt. 
Enligt Utbildningsdepartementet (2012) är det regeringens huvudansvar att se till så att 
utbildningen är likvärdig, vilket ska göras genom till exempel tydligare läroplaner. 
Lärarna i undersökningen upplevde inte att skolan var jämlik då resurser fördelades 
olika. Lärarna upplevde inte heller de nya läroplanerna som tydliga eftersom värdeord 
nu mer ska utgöra hur eleverna bedöms. Detta ställer visserligen krav på att lärare är 
förtrogna med sin vokabulär samtidigt som en önskan om att de nya läroplanerna skulle 
vara tydligare inte blev det.  
Som ett led av det förändrade samhället kan just professionssträvandet ses som en 
reaktion på ett marknadsekonomiskt tänkande. Genom att anta ett sådant tänkande har 
bland annat individuella löner och skolpeng införts (Falkner (1997). En lärare från 
gymnasiet, i undersökningen uppgav att han hade svårt att förstå hur rektorerna kunde 
ha ett underlag för att veta vilken lönenivå han befann sig på, eftersom dessa inte hade 
gjort studiebesök på hans lektioner under de senaste 20 åren. De så kallade tarifflönerna 
som tidigare grundade sig på hur länge en lärare varit anställd bestämdes utifrån en 
löneskala, vilket inte är fallet idag. Lärare i fokusgruppen ansåg att det ställdes krav på 
dem att ge höga betyg för att få en högre lön, vilket skapar ett förrädiskt tillstånd, då 
detta kan leda till betygsinflation. Det borde snarare handla om vilken kompetens 
läraren har att fånga upp elever och göra undervisningen intressant och givande 
samtidigt som en form av tarifflön används för att fördela lönesättningen. 

Carlgren & Marton (2000) skriver att lärarna i dag har mer ansvar för att eleverna ska 
utveckla förmågor och kunskapskvalitéter som efterfrågas av styrdokumenten. De 
förväntas tolka och implementera mål i verksamheten tillsammans med andra. 
Innebörden i målen är dock inte självklara, det finns ett stort utrymme för 
yrkesprofessionell tolkning, vilket ytterligare ökar kraven på lärares kunskapsbas. Innan 
de nya läroplanerna kom hade flera lärare förhoppningar om att dessa skulle bli 
tydligare, men i dagsläget upplever lärare från fokusgruppsintervjun att det skapats en 
viss osäkerhet. En lärare från fokusgruppen som inte arbetat före decentraliseringen sa 
att värdeorden inte ska tolkas och fyllas med eget innehåll utan ska översättas av det 
som står i Svenska Akademiens Ordbok för att få en korrekt innebörd av värdeordet. En 
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annan lärare från fokusgruppsintervjuerna sade att de faktiskt fick betalt för att tolka de 
nya värdeorden och läroplanerna. Någonstans där uppstår problemet då Skolverket 
endast har angett mål och riktlinjer för hur läroplanerna ska tolkas men utelämnat vilka 
verktyg som ska användas till tolkningsutrymmet. Lärarnas förhoppning var att de nya 
läroplanerna skulle vara tydligare, men upplevde att så blev inte fallet.  

En lärare från fokusgruppen på gymnasiet ställde sig kritisk till hur skolan allt mer 
handlar om att administrera inom den egna verksamheten. Hon ansåg att undervisningen 
endast tog en fjärdedel av den tiden hon arbetade med skolrelaterade saker. Denna 
förändring kan förklaras enligt Dalin (1995) som menar att det kan te sig som att den 
egna skolan vill hålla ryggen fri för påbackningar av kommunen eller av andra aktörer i 
samhället genom dokumentation.  Tendensen mot ökad självständighet, mot ett ökat 
ansvar för den enskilda skolan, innebär andra mönster för den sammanlagda 
beslutsprocessen och får direkta konsekvenser för alla beslutsnivåer och beslutsfattare 
från klassrum till staten. Det har ålagts flera administrativa uppgifter på lärares uppdrag. 
Lärare vittnade också om att relationen mellan eleverna blivit allt mer viktig och 
relevant för att fånga deras uppmärksamhet. En lärare som arbetat före 
kommunaliseringen sa i intervjun att han upplevde att han allt mer var tvungen att 
”locka-och-pocka” för att fånga elevernas uppmärksamhet så att de inte slutade att 
lyssna. Denna typ av lärarstil var enligt de lärare som arbetat före decentraliseringen 
inte nödvändig eftersom lärare undervisade på andra sätt då. 

Då frågan om hur lärare upplevdes från samhället blev utfallet olika, en lärare hävdade 
att deras yrkesprofession inte var mer värd än parkförvaltningen då kommunen endast 
såg till denna som en kostnad, som likväl måste lösas som andra delar av kommunens 
ansvarsområden. En manlig lärare som arbetade på en högstadieskola i kommunen 
upplevde samhällets reaktioner som att det verkade tufft att vara lärare medan andra 
lärare upplevde att samhället syn på deras yrke var mer för att de skulle få ledigt på 
sommarlovet, vilket stack som en nagel i ögat på människor, då de endast såg till 
lärarnas sommarlov och inte till allt det arbete som måste göras runt omkring. 

 

6.2.2 Rektorsrollen  
Enligt undersökningen framkom olika åsikter om hur lärarna såg på sin rektors 
arbetsuppgifter som pedagogisk och administrativ ledare. Den manlige högstadieläraren 
upplevde att dennes rektor var en duktig pedagog som även var insatt i små och stora 
problem, medan rektorns andra roll som administrativ ledare var mer tveksam då denne 
inte kunde svara på frågor som gällde till exempel ledighet. En kvinnlig lärare från 
fokusgruppen upplevde att hennes rektor inte hade någon kontroll över varken det 
pedagogiska ledarskapet eller det administrativa ledarskapet eftersom han vid frågor 
inte hade svar och heller aldrig återkom med svar. Läraren från högstadiet som arbetat 
före decentraliseringen, sa under intervjun att före decentraliseringen fanns det en större 
tydlighet från rektorns sida än vad det finns idag, eftersom alla rektorer hade samma 
regelverk och facit att förhålla sig till. Enligt Kåräng (1997) står ofta dessa två 
rektorsuppgifter i motsättning till varandra då dessa konkurrerar om skolledarens tid. 
Det är rektorns arbete att konkretisera kommunens direktiv genom skolchefen i 
kommunen, vilket varierar mellan kommuner.  

Enligt Hargreaves (1998) har rektorsrollen idag allt mer känntecknats av att likna en 
chef vid ett företag, där många anställda och en beskriven beslutshierarki finns. Läraren 
från gymnasiet som också arbetat före decentraliseringen såg sin rektor mer som en chef 
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än som en skolledare. Samme lärare fortsätter med att det blir en större godtycklighet 
mellan skolorna eftersom de har sina individuella lösningar, vilket in sin tur leder till en 
otydlighet för rektorernas arbete. Enligt Andersson (2010) har rektorsrollen påverkats 
av kommunpolitikerna genom att de försökt degradera dem genom beteckningar så som 
platschef eller områdesansvarig, för att på så sätt fungera som förvaltningens 
”marinettdockor”. För att styra skolans verksamhet har instrumentet från de lokala 
politikerna kommit att betecknas som budget. I och med att rektorn befinner sig i en 
position i stil med en mellanchef som ska förmedla förvaltningens direktiv blir dennes 
uppdrag ibland svårhanterligt, vilket en lärare menar då han anser att rektorn enbart tar 
elevernas parti istället för att också se till lärarens, vilket denne lärare menar 
härstammar från en rädsla av att göra fel. 

 

6.3 Nya former av styrning  
Enligt SOU (2013:30) finns i huvudsak ett gott bifall till skolans förändringar eftersom 
betydelsefulla delar av reformerna har varit efterfrågade. Istället för att reformera 
läroplanerna valde skolverket att utveckla de befintliga dokument som fanns. Av 
tidigare erfarenhet tar det tid att implementera de nya läroplanerna och dess förändrade 
betygsystem vilket framgår av tidigare studier. Detta anser även de lärare som deltog i 
studien då en lärare från gymnasiet berättade att det var eleverna som hamnade i kläm 
mellan de två betygssystemen som råkade värst ut, eftersom de fortfarande tänkte i det 
gamla betygssystemets banor och inte tagit till sig det nya. Läraren menade också att, i 
och med detta, blev det en betygsnedgång innan eleverna införskaffat informationen om 
det nya och kunde använda det på korrekt sätt, men att det efter en tid skulle bli en 
gradvis uppgång av elevernas betyg. Den kvinnliga högstadieläraren som arbetat före 
decentraliseringen, ansåg att det var klart att skolan skulle förbättras men att innan den 
gjorde det, skulle ordentliga utredningar göras. Hon fortsatte sedan med att det inte 
kändes bra att arbeta med saker för att sedan veta att nya förändringar var på gång.  

Enligt Hargreaves (1998) utsätts lärare kontinuerligt för förändringar inom sitt yrke. 
Han skriver också att då lärare inte sällan är främmande för dessa, kan påslag av nya 
förbättringar och tillägg till förändringar leda till att det blir för mycket och motstånd 
uppkommer. Samma lärare tyckte att flera av dessa förändringar låter bra, men att 
politiker har en tendens att producera skrivbordsprodukter. Detta innebär i att de som 
fattar beslut inte har en insikt i verksamheten och inte heller vet hur dessa beslut ska 
fungera i verkligheten.   

 

6.3.1 Attityder till ett eventuellt återförstatligande  
De attityder som lärare har om ett eventuellt återförstatligande är av blandad karaktär. 
En lärare kunde inte se hur återförstatligandet konkret skulle drabba undervisningen 
eftersom skolplaner och kursplaner redan var statligt styrda. En högstadielärare som 
arbetat före kommunaliseringen, upplevde det som att det skulle bli en ”massa röra 
igen” och att skolan skulle behöva lugn och ro så att de förändringar och förbättringar 
som gjorts ska få sätta sig. Hon upplevde också att det skulle vara bra om det skedde 
långsamt och med eftertanke så att det inte blev en reformering för reformeringen skull. 
Flera lärare i fokusgruppen var överens om att skolan hade bättre förutsättningar att bli 
mer jämlika för att resurser och kunskap skulle fördelas jämnare mellan skolor. De såg 
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också fördelen med att i och med att det enbart skulle vara en huvudman för skolans 
verksamhet skulle visionen bli mer enhetlig och skolorna i Sverige skulle bli styrda åt 
samma håll utan lokala intressen.  

En annan lärare som arbetat på gymnasiet, då skolan fortfarande var statligt styrd trodde 
inte att skolan skulle bli centralstyrd igen utan att verksamheten i princip skulle se 
likadan ut som idag. Han trodde att de skolor som hade mer akuta problem skulle få mer 
hjälp av staten genom punktinsatser. Eftersom det inte enbart är lärare utan likaså 
politiker på regeringsnivå som uttrycker misstro till den nuvarande politiska styrningen, 
finns tankar kring ett eventuellt återförstatligande (Agenda, 2013- 10-06). Det största 
problemet enligt Björklund och Fjelkner (publicerad 2011-03-15, SvD) är att de 
kommuner som har de största behoven av satsningar är ofta de som har minst skattekraft 
och resurser till detta. Detta problem skulle med större smidighet underlättas om staten 
ensam hade ansvaret för att bedriva en utveckland skolpolitik i Sverige. Samme lärare 
ansåg att det var de lokala kompetenserna som i slutändan avgjorde hur skolan skulle se 
ut och att det egentligen inte spelade så stor roll om staten var huvudman över skolan 
eller inte. Han fortsatte sedan med att om det var en bra ledning och bra lärare i 
verksamheten var skolan en god bit på väg. Detta skulle förstås underlättas av mer 
resurser för att satsa på just den skolan.  

 

6.4 Ändrat förhållningssätt gentemot elever  
Allt eftersom skolan mer och mer liknar företag i det förändrade samhället har 
strömningar från samhället även satt avtryck i skolans verksamhet. Den västerländska 
kulturen har bland annat satt avtryck genom att innovation, samspel mellan förändringar 
och ekonomisk tillväxt och gjort att dessa skolor blivit allt mer konkurrenskraftiga 
(Oftedal m fl, 2006). Det ändrade synsättet på skolor har lett till att elevens roll i skolan 
blivit mer central. Det har även lett till individen hamnat mer i fokus. Andersson (2010) 
skriver att skolan anpassar sig till samhällets förväntningar och krav vilket senare leder 
till att de strävar efter få nöjda elever (kunder) med godkända betyg. Att skolpengen 
sedan följer varje elev till den skola de väljer, leder till en ökad konkurrens. Enligt 
lärare från gymnasiet är kommunen som undersökningen genomfördes i inte vidare 
konkurrensutsatt eftersom det finns få skolor inom kommunen och avståndet till 
gränskommunerna är långt. En annan lärare som arbetat före decentraliseringen hävdade 
också att det var mycket enklare nu för eleverna att välja vilken skola de skulle gå på. 
En lärare i fokusgruppen ansåg att man inte skulle se eleverna som kunder av skolans 
utbud, eftersom det var staten som bekostade elevernas studiegång genom skolpengen. 
Han menade också på att genom skolgång fostrar staten en form av samhällsmedborgare 
som ska fylla statens behov. En annan manlig lärare i fokusgruppen ansåg att eleverna 
själva nog såg sig som kunder av skolans utbud eftersom deras attityd syftade på att de 
alltid hade rätt. Samme lärare kunde mycket väl tänka sig att det talades om elever som 
kunder när diskussionen om elevunderlaget kom upp på gymnasie- och förvaltningsnivå 
eftersom det då handlar om budget. En annan kvinnlig lärare i fokusgruppen ansåg att 
det var elevernas föräldrar som hade fått allt mer makt att påverka skolan om de hade ett 
barn med speciella behov, men att det också visade sig att fler elever inte fått den hjälp 
av skolan de hade rätt till. I vissa fall hamnade elevärenden mellan stolarna då det är fler 
inblandade i dagsläget än vad det var då staten styrde över skolan. Detta kan härledas 
till den osäkerhet som finns mellan kommuner, då de skapar individuella åtgärder för 
dessa fall.  
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6.4.1 Eleverna i skolan 
Enligt Oftedal m fl (2006) har värdeord satt eleven allt mer i fokus i skolan och i 
samhällsdebatter. I de senaste läroplanerna har värdeord som jämlikhet och solidaritet 
gjort eleven mer synlig, då dessa egenskaper efterfrågas i dagens samhälle (a.a). Skolan 
försöker i flera avseenden bibringa eleverna olika föreställningar i samhället, vilket gör 
att det finns krav på anpassning till rådande samhällsstrukturer. Det kan bland annat 
vara att skolan ska förmedla en demokratisk värdegrund vilken alla elever ska ha med 
sig ut i samhället. Den roll skolan får i samhället kännetecknas av att den avspeglar 
rådande samhällspolitiska debatter (Andersson, 2010). 

Lärare i studien var överrens om att elevgrupperna idag såg annorlunda ut än de 
elevgrupper som gick i skolan för 25 år sedan. Då undervisade lärare på ett annat sätt, 
det var mer som en föreläsning. Då skulle det också ha kvittat om det var 100 elever 
eftersom synen på elever från samhället också såg annorlunda ut.  

Andersson (2010) skriver att det finns ytterligare förklaringar till att samhället förändras 
genom skolan. Samhällsstrukturernas förändringar kännetecknas bland annat av det 
inflytande som tillämpats inom institutioner och som sedan överförts på familjer. Vilket 
sedan innebär att allt fler överföringar av värderingar, ansvar för barnens sociala liv 
överförs tillbaka skolan. Detta skapar en situation för skolan att fungera som en 
sammanbindande kraft i samhället (a.a.). Detta gör också att det framvuxit andra normer 
på förhållningssättet gentemot eleverna. En lärare som arbetat i den statligt styrda 
skolan, sa att eleverna var mer fokuserade på sina studier förr än vad de var idag. Hon 
tyckte att eleverna är mer ifrågasättande idag. En manlig lärare på högstadiet upplevde 
att bland det roligaste i yrket var att ta del av elevernas kunskaper och höra hur de 
resonerade. En kvinnlig lärare från fokusgruppen tyckte att det var mycket jobbigare att 
vara lärare nu än vad det var för ett par år sedan, eftersom hon fick ge mer av sig själv 
då hon var mer social mot elever nu. Någonstans krävs det att lärare är interaktiva med 
sina elever just för att kunna bedöma om de når upp till de kunskapskrav som 
värdeorden anger. Den kvinnliga högstadielärare som också arbetat i skolan innan 1990 
uppgav att hon istället tonat ned sin egen roll för att låta eleverna bli mer aktiva i 
undervisningen. Dessa förhållningssätt behöver inte enbart vara aktiva val som lärare 
gör, utan troligtvis har lärares personligheter en inverkan på hur de ser på eleverna.  

 

 

6.5 Avslutning och pedagogisk implikation 
Slusatsen som kan dras handlar om den resursfördelnig som skolan har att förhålla sig 
till. Hur skulle skolan kunna bli jämlik då olika kommuner har olika resurser att förhålla 
sig till? Svaret på det kan ju tyckas självklart, men i och med att skolor får den så 
kallade elevpengen kan det tyckas att skolornas kostnader blir mer utslätade. Det förslag 
lärare hade för att skolan skulle bli mer jämlik över Sverige var att elevpengen skulle 
ökas, eftersom skolorna får mer resurser från staten än från kommunen. 

Lärare saknar trygghet i dagens skola, då den ständigt ställer krav på att allt ska 
dokumenteras, vilket snarare leder till att det mer ses som att lärare ska hålla ryggen fri 
från påbackningar av elever eller deras föräldrar. Den trygghet lärare saknar grundar sig 
i att de upplever en otydlighet från rektorns sida i och med att denne har två uppdrag, 
vilka är att vara administrativ ledare och pedagogisk ledare, vilket oftast utmynnar i att 
ett av dessa tar över det andra. Någon lärare upplevde också att dennes rektor eller chef 
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varken sågs som en pedagogiske eller som en administrativ ledare, snarare en person 
som var satt att vara chef.  Detta leder till att lärares yrkesutövning behöver mer 
tydlighet från den egna verksamheten, det kan vara så enkla saker som vad som gäller 
för ledighet eller för schemafrågor, vilket oftast chefen inte har. En lösning på detta 
skulle kunna vara att två olika personer befattar sig med dessa två uppgifter istället för 
att en person ska befatta sig med två till synes olika uppdrag com sedan genomsyrar 
verksamheten.  

Hur det sedan kommer att gå i det politiska valet 2014 återstår att se. Kommer skolan att 
bli statlig eller inte? Lärare i undersökningen var positiva till en ändring av skolans 
huvudmannaskap då de såg fler övervägande fördelar än nackdelar med detta.  De lärare 
som arbetat i statens tidigare styrda skola var skeptiska till hur detta skulle genomföras i 
praktiken, då en av dem ansåg att det skulle bli rörigt igen. De lärare som inte arbetat i 
statens styrda skolväsende hade endast förhoppningar och visioner om hur det skulle 
kunna påverka skolans jämlikhet till det bättre. Detta återstår dock att se, 
förhoppningsvis kommer lärares yrkesprofession att bli tydligare och mer upphöjd i 
samhället än att liknas vid vilka kommunalarbetare som helst.  
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7 VIDARE FORSKNING  
 

Under en av intervjuerna (detta citat togs inte med eftersom det låg utanför arbetets ram) 
ansåg en respondent att eleverna hängde mycket på det sociala livet på internet. Hur 
detta direkt påverkade deras skolgång var att eleverna blev allt mer trötta och likgiltiga 
för hur deras egen roll i skolan skulle se ut. En idé till vidare forskning uppkom då till 
att se: Hur framställer eleverna sig själva i ett modernt it-socialt samhälle.  Fokus skulle 
då ligga på hur eleverna fabricerar sig själva i sociala medier så som Instagram, Tvitter, 
bloggar och Facebook. Denna studie skulle vara intressant att genomföra eftersom allt 
fler ungdomar mår dåligt i dagens läge på grund av att de allt som oftast framställer sig i 
positiv dager, vilket leder till en ökad stress om hur livet ska se ut och vilka som ska 
utgöra det sociala umgänget. Detta handlar till slut om en positiv marknadsföring runt 
omkring denne/ denna vilket inte behöver stämma med andra uppfattningar i det 
verkliga livet. 
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Bilagor  

Bilaga 1. Informanter till intervjun 

Lärare och deras yrkestitel  
 

1. Ämnen:  
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
 

2. Ämnen: 
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
 

3. Ämnen: 
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
 

4. Ämnen: 
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
 

5. Ämnen: 
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
 

6. Ämnen: 
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
 

7. Ämnen: 
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
 

8. Ämnen: 
Man/kvinna: 
Ålder:  
Arbetat i år…:  
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Bilaga 2. Intervjuguide till fokusgruppen och till de enskilda intervjuerna  
Intervjun genomförs för att få ett ”inifrån” – perspektiv på hur reformeringen och 
eventuella reformeringar i skolan påverkar verksamheten från lärares 
yrkesprofessions syn.  

Reformen som åsyftas är i början av 1990 då huvudmannaskapet för skolan förändras 
från nationell till lokal nivå. 

Introduktion  
• Om mig och min studie 
• Om lärarna och deras arbete 

 
Systemets tidigare förändringar 

• Hur upplever du att skolans verksamhet har blivit efter reformeringen med 
decentraliseringen?  

• Hur ser du på det tidigare huvudmannaskapet om skolan?  
• Hur drabbade det konkret ditt arbete? 
• Hur anser du att lärarrollen har påverkats? 
• Hur har undervisningen påverkats av denna? 
• Har synsättet på eleverna (eleverna i fokus) förändrats konkret i 

undervisningen?  
 

Skolan i dagsläget 
• Hur upplever du att kommunen arbetar för skolan? 
• Vilka förtjänster/nackdelar finns det med den decentraliserade 

skolstyrningen? 
• Hur ser du på jämlikhet/ ojämlikhet (likvärdig utbildning) mellan skolor inom 

och utanför kommuner? 
• Hur upplever du att skolans riktlinjer från kommunen stämmer överrens med 

de nationella riktlinjerna från skolverket? 
• Hur ser du på rektors roll som pedagogisk ledare samt som administrativ 

ledare?   
• Hur ser du på statusen av lärares yrkesprofession i samhällssammanhang? 
• Vad anser du om skolans nya betygskriterier och de nya läro-och 

kursplanerna? Hur implementerar du de nya förskrifterna? 
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Nya former av styrning av skolan 
• Hur ser du på ett eventuellt återförstatligande av skolan?  
• Skulle utbildningen bli mer likvärd om staten skulle vara huvudman för 

Sveriges skolor? 
• Hur kan staten påverka skolväsendet positivt, samt bidra till att fler elever 

uppfyller målen? 
• Vilka negativa effekter på verksamheten, framförallt på undervisningen 

skulle ett eventuellt återförstatligande kunna ha?  
 
 

Synen på ett förändrat förhållningssätt gentemot eleverna 
• Hur anser du att synen på eleverna har förändrats sedan 1990? 
• Vad får det för konskevenser i din undervisning? 
• Att undervisningen ska fokusera på eleven och dess tidigare erafarenheter, 

vad säger det dig om den förändrade synen på människor utifrån samhället? 
• Hur har den individbaserade undervisningen påverkat lärares förhållningssätt 

mot andra individer i gruppen? 
• Hur har eleverna som ”kunder” av kommunens erbjudna tjänster i form av 

skola, makt att påverka kommunens utbud av skolor?  
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Bilaga 3. Kodning av respondenter 
 

Lärare i fokusgruppen, 
gymnasiet 

Två män och tre kvinnor Har arbetat i snitt sedan 
1997, men ingen av dem 
har arbetat inom skolans 
verksamhet innan 1991 

Enskild intervju med 
lärare på gymnasiet 

Man Har arbetat inom skolans 
verksamhet sedan 1980 

Enskild intervju 
högstadium (7-9) 1 

Kvinna Har arbetat som lärare 
sedan 1979 

Enskildintervju 
högstadium (7-9) 2: 

Man Har arbetat som lärare 
sedan 2003 

      Denna tabell visar deltagande respondenter. 
 

F, står i detta fall för personer som deltagit som tillhört fokusgruppen. Ei, står för de 
deltagarna i de enskilda intervjuerna 

 

Fokusgruppen 
Man: F1 

Man: F2 

Kvinna: F3 

Kvinna: F4 

Kvinna: F5 

 

Enskild intervju på gymnasiet 
Man: Ei1 

 

Enskild intervju högstadium 1 
Kvinna: Ei2 

 

Enskildintervju högstadium 2 
Man: Ei3 
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