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SAMMANFATTNING 
Studien fokuserar på de implikationer som skolans marknadsanpassning har för 
lärares arbete. Syftet har varit att undersöka hur lärare upplever sitt yrke och sin 
yrkesroll i ljuset av att svensk skola och utbildningssystem sedan 1980-talet ge-
nomgått omfattande förändringar. Studien är en kvalitativ intervjustudie baserad 
på sex semistrukturerade intervjuer med gymnasielärare inom den kommunala 
skolan. Resultatet visar att lärarna upplever spänningar mellan olika och ibland 
konkurrerande hänsyn i sitt arbete. Lärarna upplever även att de tvingas fokusera 
på fel saker i sitt yrke. Det gäller dels skolans uppdrag, dels det ökade inslaget 
av administrativa arbetsuppgifter. Centralt i beskrivningarna är erfarenheten av 
en ansvarsförskjutning där elever och föräldrar betraktar läraren som betydligt 
mer ansvarig för elevers betyg än tidigare. Avslutningsvis visar studien att lärar-
na artikulerar och reflekterar över hur skolan förändrats, vilket kan förstås som 
en form av motstånd och är något som inte uppmärksammats lika mycket i tidi-
gare studier.

Nyckelord: skola, reform, marknadsanpassning, lärares arbete, motstånd
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1 INTRODUKTION   
Svensk skola och utbildningssystem har sedan 1980-talets början genomgått en 
rad omfattande förändringar (Blomqvist & Rothstein, 2000; Dovemark, 2004; 
Englund & Quennerstedt, 2008; Gustafson, 2010; Persson & Tallberg Broman, 
2002; Skolverket, 2012, 2013). Reformerna kan ses som en del av en större för-
ändring där offentlig sektor utsatts för en högre grad av marknadsorientering 
(Blomqvist & Rothstein, 2000; Dovemark, 2004). Förändringarna kan beskrivas 
som en serie reformer innehållandes en ny läroplan, en ny typ av styrning, en 
förändrad organisering och ett nytt ledarskap med betoning på utvärdering och 
testning av kunskaper (Dovemark, 2004; Gustafson, 2010; Persson & Tallberg 
Broman, 2002). De utbildningspolitiska intentionerna bakom skolreformerna har 
syftat till att höja kvaliteten i utbildningssystemet inklusive den undervisning 
som ges i skolan, att göra skolverksamheten mer effektiv, bland annat genom att 
ge föräldrar och elever ett ökat inflytande exempelvis genom en ökad mångfald 
av programutbud, utbildningsinriktningar och pedagogiska metoder (Englund & 
Quennerstedt, 2008; Skolverket, 2012). 

Denna uppsats fokuserar på de implikationer som skolans marknadsanpassning 
och associerade förändringar har för lärares arbete. Studien handlar på ett kon-
kret plan om hur spänningar mellan olika och ibland konkurrerande hänsyn ma-
nifesteras och kommer till uttryck i lärares vardagliga arbete och de konsekven-
ser skolans förändringar har för deras upplevda yrkesroller och identiteter. På 
detta sätt syftar uppsatsen till att bidra med en ökad sociologisk förståelse – 
grundad i lärares beskrivningar av sin vardagsverklighet – för de övergripande 
strukturella förändringstendenser som varit mycket uppmärksammade i den se-
naste tidens offentlig debatt.

De förändringar som har genomförts i skolan har åtföljts av en kritisk diskussion 
om skolans kvalitet. Diskussionen om skolan rör inte sällan frågor om lärarkå-
rens ställning och undervisningens kvalitet, menar Niklas Stenlås (2009), forska-
re vid ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala Universitet. Enligt två 
andra forskare, Goodson och Numan (2003), är det heller inte ovanligt att intres-
seorganisationer och myndigheter riktar kritik mot lärarna för att elever i gym-
nasieskolan inte når upp till de av staten uppsatta kunskapsmålen. Lärarna är 
med andra ord en yrkesgrupp som är föremål för kritik och diskussion. Enligt 
Goodson och Numan, som beskriver liknade förändringar i Storbritannien, för-
biser dock ofta kritikerna betydelsen av de ekonomiska nedskärningar som 
gjorts inom skolan för lärarnas yrkesutövning och elevernas skolresultat (ibid.). 

Göran Brante (2008), lektor i pedagogik, beskriver lärares situation i skolan som 
besvärande. Enligt honom är det en situation av återkommande förändringar i 
fråga om läroplaner, kursplaner, anställningsvillkor och nya arbetsuppgifter. Han 
menar även att lärararbetet är mer komplext och intensivt än tidigare. Brante 
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ställer sig därför kritisk till huruvida lärare har en reell möjlighet att genomföra 
sitt uppdrag. Han pekar dessutom på att den höga förändringstakten riskerar att 
leda till en reformtrötthet bland lärare och till motstånd mot nya förändringar. 
Den höga förändringstakten riskerar även att innebära att lärarna inte hinner att 
realisera och tillämpa förändringarna eller att internalisera dessa, det vill säga att 
göra dem till sina egna. Det är en situation som i förlängningen kan leda till en 
frustration inför den egna arbetssituationen och få en negativ inverkan på lärares 
relation till eleverna i skolan (ibid.). 

I Sverige har debatten om skolan, dess förändring och konsekvenserna för kvali-
tet till stor del förts av andra än lärare. Detta trots att lärare är en av få grupper 
som befinner sig mitt i skolans vardagliga verklighet, vilket innebär att de dels 
troligtvis påverkas i hög grad och dels kan ha värdefulla erfarenheter att bidra 
med när det gäller skolans kvalitet och utveckling. I denna uppsats är min avsikt 
att belysa ovan beskrivna förändringar ur lärarnas perspektiv.

1.1 Syfte och forskningsfrågor
Uppsatsens syfte är att bidra till den sociologiska förståelsen av de implikationer 
som skolans marknadsanpassning, och associerade förändringar, har för lärares 
arbete. Genom en kvalitativ intervjustudie är syftet mer specifikt att undersöka 
hur lärare upplever sitt yrke och sina yrkesroller i ljuset av dessa förändringar. 
Följande frågor har varit vägledande för arbetet:

• Vilka erfarenheter har lärare av hur skolan förändrats under sina yrkesverk-
samma år?

• Hur upplever lärare dessa förändringar?
• Vilken betydelse upplever lärare att förändringarna har för den egna yrkes-

utövningen och rollen som lärare?

1.2 Avgränsningar
Studien är en kvalitativ intervjustudie baserad på sex intervjuer med yrkesverk-
samma lärare med relativt lång yrkeserfarenhet. Intervjuerna är semistrukturera-
de och stort utrymme har givits de intervjuades egna beskrivningar. Detta upp-
lägg kan beskrivas som en djupstudie av ett fåtal individers erfarenheter och 
upplevelser, vilket kan ge värdefulla insikter om hur lärare upplever sitt yrke och 
sina yrkesroller utifrån ovan beskrivna förändringar. Det begränsade urvalet gör 
dock att de empiriska resultaten inte kan anses representativa för alla lärare. 

1.3 Disposition
Uppsatsen är disponerad i sex kapitel. I detta inledande kapitel har jag hittills 
presenterat problemområdet för uppsatsen och mitt specifika syfte inklusive 
forskningsfrågor och avgränsningar. Nedan följer en bakgrundsbeskrivning av 
skolans styrning och av de reformer som genomförts under de senaste tjugo 
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åren. I kapitel två beskrivs tidigare forskning inom området. I det tredje kapitlet 
beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter. I det fjärde kapitlet redogörs för 
studiens metodologiska design samt praktiska genomförande. Här beskrivs hur 
jag fick kontakt och genomförde intervjuerna med lärarna som ingår i studien. 
Det femte kapitlet beskriver studiens resultat, det vill säga lärarnas beskrivning-
ar av sina erfarenheter och upplevelser av förändringar i skolan. Detta följs av 
ett sjätte kapitel där det empiriska resultatet diskuteras och analyseras med hjälp 
av de teoretiska perspektiven. I detta kapitel förs även en kritisk metoddiskus-
sion och jag summerar även vilka slutsatser som kan dras av studien.

1.4 Styrningen av skolan
Detta avsnitt ger en bakgrund till resten av uppsatsen genom att övergripande 
beskriva hur skolan har förändrats från sjuttiotalet och framåt, men med tyngd-
punkt på de senaste dryga tjugo åren. Fokus ligger på styrningen av skolan. Tex-
ten baseras på ett antal studier som analyserat skolans förändringar och visat hur 
det skett en förskjutning över tid från en centraliserad skola till en skola karaktä-
riserad bland annat av ökad marknadsanpassning och decentralisering.

Steffan Lind (2000) beskriver hur styrningen av skolan under sjuttiotalet prägla-
des av en stark central styrning och begränsat lokalt handlingsutrymme (ibid., se 
även Lundahl, Erixon Arreman, Lundström & Rönnberg, 2010 samt Lundahl, 
Erixon Arreman, Holm & Lundström, 2013 för en liknande beskrivning). Under 
åttiotalet förändrades skolans styrning för att bli mer decentraliserad och av-
reglerad (Lind, 2000, se även Blomqvist & Rothstein, 2000; Dovemark, 2004; 
Englund & Quennerstedt, 2008; Lundahl, 2002; Lundahl et al., 2010; Lundahl et 
al., 2013; Skolverket 2012, 2013). Syftet med förändringen var att effektivisera 
skolans verksamhet och att ge föräldrar och elever ett ökat inflytande (ibid.).

Lärare betecknades allt oftare under åttiotalet som ”professionella” i offentliga 
dokument och utredningar om skolan (Lind, 2000). Om lärarna tidigare sågs 
som genomförare av redan fattade politiska beslut, betraktades de under åttiota-
let istället som delaktiga och medverkande i beslutsprocesser och i att utveckla 
skolans verksamhet (ibid.). Med denna förändring följde en ökad emfas på lä-
rarnas inflytande över skolverksamheten. De professionellas medansvar betonas, 
skriver Lind. Han beskriver vidare hur en professionalisering av lärarna fram-
hölls som en viktig förutsättning för en mer decentraliserad skola och för en ut-
veckling av verksamheten (ibid.). En bärande tanke i detta sammanhang var att 
ett ökat handlingsutrymme för lärarna skulle bidra till en positiv utveckling. 
Denna förändring skulle inte bara öka effektiviteten i skolan utan antogs även 
kunna bidra till lärarnas professionalisering, det vill säga att yrkesgruppens – 
professionens – status, sociala anseende och kompetens stärktes (ibid.).
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Under nittiotalet och nollnolltalet framfördes krav på en ökad decentralisering 
av skolans verksamhet och skolmarknaden fortsatte att utvecklas just som en 
marknad (Forsberg, 2012; Lind, 2000; Lundahl et al., 2010; Lundahl et al., 
2013). Flera forskare och flera vetenskapliga rapporter beskriver hur svensk sko-
la och utbildningssystem marknadiseras under denna period (Blomqvist & 
Rothstein, 2000; Englund & Quennerstedt, 2008; Forsberg, 2012; Lundahl et al., 
2010; Lundahl et al., 2013; Lundström & Holm, 2011; Skolverket, 2012). Flori-
an Waldow (2012), forskare i pedagogik, skriver om hur utbildningssystemet 
ekonomiserades och om hur sättet att tala om skola och utbildning förändrades. 
Det talas idag om skolan i mer ekonomiska termer och han kopplar samman det-
ta med att marknaden har kommit att bli modellen för skola och utbildningssy-
stem (ibid.). Pedagogikforskaren Ewa Forsberg (2012) skriver på ett liknande 
sätt om entreprenörsvilja, konkurrens och marknadsföring vilka hon uppfattar 
som nya inslag i skolans vardag (ibid.). 

Kritik mot genomförda reformer
Trots ambitionerna om en positiv utveckling av skolan, med intentioner om att 
stärka lärarprofessionen och att ge lärare ökade möjligheter till inflytande, har de 
genomförda förändringarna kritiserats, även av forskare. Mikael Alexandersson 
(1999), professor i pedagogik, menar att trots att sättet att styra skolan beskrivs i 
termer av öppenhet och deltagande är det tveksamt om det i realiteten givit lära-
re ett större tolknings- och handlingsutrymme (ibid.). Alexanderssons kritiska 
hållning delas av Stenlås (2009) som menar att även om syftet med reformerna 
varit att skapa möjligheter för lärare att vara mer självständiga i sitt dagliga ar-
bete har effekten varit den motsatta. Någon reell skillnad för lärares möjligheter 
att påverka sitt arbete har det inte blivit. Tvärtom har lärarkåren försvagats och 
reformerna har haft effekter som lett till en de-professionalisering av lärare som 
yrkesgrupp (ibid.). Lärares möjligheter att utöva en professionell yrkesroll har 
minskat, enligt Stenlås, bland annat som en konsekvens av en försvagad yrke-
sautonomi och en ökat styrbarhet (ibid.). 

Sociologerna Lena Sjöberg (2010) och Sofia Persson (2012) menar på ett lik-
nande sätt som Alexandersson (1999) och Stenlås (2009) att lärares professio-
nella utrymme har minskat. Ett stärkande av elevers och föräldrars inflytande 
har inneburit att dessa grupper fått större möjligheter att ifrågasätta och påverka 
lärarna (Persson, 2012). Sjöberg (2010) hävdar att lärarna är mer granskade och 
synliggjorda än de varit tidigare (ibid.). Lind (2000) skriver inte om lärarnas si-
tuation i termer av de-professionalisering men menar att professionalisering i 
sammanhanget kan ses som en typ av inre styrning och som ett sätt att ersätta 
tidigare inspektion och kontroll (ibid.). Oavsett sådana skillnader i synsätt så vi-
sar de olika forskarnas beskrivningar ovan att de reformer som genomförts har 
haft en stor inverkan på lärares arbete och yrkesutövning. Samtidigt menar flera 
forskare att förändringarna av skolan bör ses i ljuset av en mer generell trend där 
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offentliga ansvarsområden – i Sverige och andra västländer – sedan åttiotalets 
början präglats av ett större inslag av marknadstänkande (Blomqvist & Roths-
tein, 2000; Dovemark, 2004). I kommande kapitel beskrivs på ett mer ingående 
sätt hur förutsättningarna för lärares arbete förändrats de senaste decennierna. 
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2 TIDIGARE FORSKNING
Detta kapitel utgörs av en redogörelse för tidigare forskning som på olika sätt 
belyser de senaste decenniernas marknadsreformer i skolan. Inledningsvis ges 
en kortare översikt av forskningsfältet som helhet genom ge några exempel på 
vilken typ av forskningsfrågor som intresserat forskare inom fältet. Därefter be-
skrivs mer detaljerat internationell och svensk forskning som mer specifikt un-
dersökt konsekvenserna av marknadsreformerna för lärare som yrkesgrupp. Av-
slutningsvis ges några summerande kommentarer och jag behandlar frågan om 
denna studies bidrag till forskningsfältet.1 

2.1 En översikt av forskningsfältet
När det gäller den tidigare forskningen om de senaste decenniernas reformer av 
svensk skola och utbildningssystem kan denna indelas i fyra huvudsakliga 
forskningsområden. De tre första behandlar konsekvenser av friskolereformen i 
relation till eleven, till skolan och till läraren. I den fjärde kategorin återfinns 
studier som fokuserats på friskolereformen och skolans marknadsanpassning på 
mer övergripande nivå (Parding, 2011, se även Fredriksson, 2010; Lundström & 
Parding, 2011 samt Olson, 2008 för en liknande indelning). De studier som har 
fokuserat på konsekvenserna för eleven har behandlat konsekvenser av friskole-
reformen som rör till exempel demokrati, segregation och elevers studieresultat 
och betyg (Parding, 2011). I de studier som fokuserats på skolan som organisa-
tion har forskare bland annat undersökt hur gymnasieskolor kommit att utveckla 
profileringsstrategier i jakten på elever. Studierna om konsekvenser för lärare 
har undersökt hur reformerna påverkat lärare som yrkesgrupp, deras arbete och 
arbetsvillkor och dessa är av särskild betydelse för denna uppsats. Dessa studier 
har bland annat uppmärksammat hur lärares arbete blivit mer intensifierat som 
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1 Materialet har inhämtats i flera steg. Utgångspunkten för insamlingen av material har varit 
den forskningsöversikt som Parding (2011) gjort (se ovan). Inhämtningen av material inleddes 
med en övergripande läsning av avhandlingar inom forskningsfältet om lärares arbete och 
skolans marknadsanpassning. Vid denna läsning markerades vetenskapliga artiklar och av-
handlingar som låg nära denna studies övergripande syfte och forskningsfrågor. I nästa steg 
gjordes en mer noggrann läsning av det material som markerats och ett  antal relevanta artiklar 
och avhandlingar valdes. Urvalet är gjort med hänsyn till att ge en internationell utblick men 
även med avsikt att  ge några exempel på svensk forskning som har relevans för denna studies 
syfte och forskningsfrågor. En ytterligare avsikt med urvalet har varit att ge den här uppsatsen 
en vidare inramning av hur skola och lärares arbete förändrats de senaste decennierna. Krite-
riet för det material som valts har varit att det ska ha en nära anknytning till denna studies syf-
te och forskningsfrågor, vilket kort sagt innebär ett fokus på reformer, implikationer för lära-
res arbete och analyser utifrån sociologiska perspektiv (det sista har dock inte varit ett absolut 
kriterium för valet av litteratur). Föreliggande forskningsöversikt gör inga anspråk på att vara 
helt täckande. Materialet är inhämtat i december 2013 från LIBRIS som är en nationell 
söktjänst och forskningsbibliotekens gemensamma katalog samt från Scopus som är en inter-
nationell databas med vetenskapliga, peer-review-granskade artiklar. 



en konsekvens av reformerna, hur lärare intar delvis nya roller i skolan samt hur 
lärares handlingsutrymme påverkats (Parding, 2011). Den kategori studier som 
inriktats mot skolans marknadsanpassning på en mer övergripande nivå har kri-
tiskt granskat de styrdokument och policytexter som legat till grund för refor-
merna (ibid.).

Nedan följer en mer ingående redogörelse för den kategori studier som under-
sökt vad skolans marknadsanpassning inneburit för lärarna i skolan, för deras 
arbete och för deras arbetsvillkor. Inledningsvis ges några exempel på interna-
tionell forskning om skolans marknadsanpassning. Därefter presenteras en lik-
nande typ av forskning som har genomförts i Sverige. 

2.2 En internationell utblick
Flera forskare är kritiska till hur skolan förändrats under de senaste decennierna. 
Kritiken riktas mot vad de beskriver som en marknadsanpassning av skolan – en 
utveckling som enligt dessa forskare kraftigt försämrat förutsättningarna för lä-
rares yrkesutövning (Ball, 2003; Codd, 2005; Day, 2000; Walsh, 2006). 

2.2.1 Nya och högre krav på skola och lärare
I artikeln Teachers in the Twentyfirst Century: Time to renew the vision efterfrå-
gar den brittiske utbildningsforskaren Christopher Day (2000) ett större politiskt 
fokus på lärarna i skolan. Han skriver att det värde som utbildning har för sam-
hället ofta är något som framhålls från politiskt håll och det är vanligt att krav 
ställs på skolan att förbättra utbildningens kvalitet. Dessa tar sig ofta uttryck 
som krav på ökad måluppfyllelse mätt i elevers studieresultat (ibid.). Day menar 
vidare att det dessutom blivit allt vanligare att politiker framhåller ett värde i ett 
livslångt lärande. Men, skriver han, gentemot lärarna, det vill säga dem som har 
ansvaret för att motivera och skapa förutsättningar för lärande och kunskapspro-
gression, har ett betydligt mindre politiskt intresse riktats (ibid.). Investeringar i 
lärare och denna grupps intellektuella och känslomässiga arbetsliv har, enligt 
Day, paradoxalt nog hamnat i skymundan. 

De senaste tjugo årens reformer av skolan – vars syfte varit att driva fram en 
högre kvalitet på skola och utbildning – har inneburit att nya (och högre) krav 
och förväntningar ställts på skolan, både som organisation och mer övergripande 
på skolans uppdrag i samhället (Day, 2000). Parallellt med den här utvecklingen 
har också klasserna blivit allt större klasser samtidigt som de yrkesverksamma 
lärarna har blivit allt färre. Detta har resulterat i en ökad arbetsbelastning bland 
lärare i skolan (ibid.). Day är kritisk till den här utvecklingen och hävdar att si-
tuationen och vardagen för lärarna under de senaste tjugo åren handlat mer om 
överlevnad än om utveckling (ibid.). 
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Day betonar att hans forskning om hur skolan kommit att förändrats i första 
hand gäller England och Wales, men han poängterar samtidigt att liknande ten-
denser kan ses även i andra västländer. Också i andra västländer ställs det högre 
krav på skolan och även i dessa länder har sättet att tala om skolan förändrats 
markant de senaste tjugo åren, skriver Day. En del i den här förändringen som 
tar sig konkreta uttryck är att en allt större del av skolans verksamhet har kom-
mit att handla om effektivisering och att leverera resultat som går att mäta. Med 
den här utvecklingen, skriver Day, är det inte förvånande att lärare förlorar mo-
tivationen i sin yrkesutövning. De yrkesideal – tillika grunden till att många lä-
rare från första början valt att träda in i yrket – om att bidra med en positiv skill-
nad i elevers och studenters liv har inte sällan fått ge vika för politiska visioner 
som formulerats på distans, hävdar Day. Han varnar för marknadsanpassningen 
av skolan riskerar att leda till att den enskilde lärarens hängivenhet till yrket går 
förlorad. I en situation då lärare underordnas krav som den individuella läraren 
har ett mycket begränsat inflytande över, är denna risk uppenbar, menar han. 
Om samhällets höga krav på utbildningens kvalitet skall kunna tillgodoses så 
måste politiska beslut om investeringar i läraryrkes fattas, hävdar Day. 

Stephen J. Ball, professor i sociologi, framför i artikeln The teacher's soul and 
the terrors of performativity (2003) en liknande kritik som den framförd av Day 
(2000). Även han är kritisk mot hur skolan förändrats som konsekvens av de se-
naste decenniernas reformer. Ball beskriver dessa som marknadsreformer med 
ett antal inbyggda mekanismer vilka bland annat givit upphov till nya ideal om 
att leverera, utföra och marknadsföra. Dessa ideal har en tydlig bakgrund– inom 
den privata sektorn men har på senare tid i allt större utsträckning kommit att 
anammas i den offentliga sektorn, bland annat i utbildningssystemet och inom 
skolan (ibid.). Dessa förändringar, hävdar Ball, har gjort avtryck på ett struktu-
rellt, samhälleligt plan och på ett organisatoriskt plan, i skolors sätt att arrangera 
sin verksamhet. Utöver det har dessa marknadsreformer med sina inneboende 
ideal också, framför allt, påverkat lärarna. Denna förändring gäller inte bara vad 
lärare gör utan även samhälleliga, organisatoriska och individuella uppfattningar 
om vilka lärare är, det vill säga vad det innebär att vara lärare. Ball menar att 
marknadsidealen kommit att ersätta och tränga undan äldre byråkratiska och yr-
kesetiska ideal vilka tidigare varit normerande inom skolan. De ideal som tidiga-
re varit utmärkande för skolan och för den offentliga sektorn i bredare mening 
har, hävdar Ball, ersatts av de metoder, den kultur och den etik som tidigare 
kännetecknat och särskilt den privata sektorn (ibid.). 

2.2.2 Mot ett nytt lärarsubjekt
Som redogjorts för ovan menar Ball att skolans marknadsanpassning förändrat 
vad det innebär att vara lärare. Mer specifikt menar han att reformerna givit 
upphov till att ett nytt lärarsubjekt skapats, och syftar på att läraryrkets identitet 
har omformats. Ball menar att detta inte sällan leder till inre konflikter hos den 
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enskilde läraren, exempelvis genom att han eller hon känner sig överkörd av po-
litiska beslut eller upplever att det egna yrkeskunnandet – de personliga värde-
ringarna om vad som är viktigt och relevant i yrkesutövningen – ifrågasätts.2 
Ball (ibid.) beskriver detta som att en tidigare hög grad av autonomi i yrket 
inskränks.3 

Ball understryker att ett tidigare yrkesetiskt ideal som betonar samarbete kom-
mit att ersättas av ett annat ideal som betonar konkurrens. Detta ideal vilar på ett 
antagande om att konkurrens gynnar prestation och kvalitet i arbetet och inom 
utbildningsverksamheten mer generellt. Detta uppfattar Ball som ett underlig-
gande antagande för en ny typ av styrning och kontroll.4 Styrningslogiken är på 
många sätt paradoxal, menar han. Å ena sidan syftar den till en så liten styrning 
som möjligt, med idéer om decentralisering och delegerat ansvar. Å andra sidan 
innebär den en form av mer direkt styrning, ett slags inre övervakning. Eftersom 
logiken bygger på belöningssystem och mål möjliga att mäta, följa upp och ut-
värdera, skapas och formas också ett visst sätt att vara i en organisation (ibid.). 

Ball menar att den paradoxala styrningen handlar om en konflikt mellan två oli-
ka hänsyn som den enskilde läraren själv blir tvungen att hantera, något som i 
förlängningen har en negativ inverkan på lärares psykiska hälsa. I det dagliga 
arbetet kan konflikten yttra sig som en osäkerhet inför att göra självständiga val 
och som en rädsla för att inte göra rätt, menar Ball med stöd i tidigare forskning 
om lärares arbete (ibid.). Ett inre ifrågasättande av varje enskild handling eller 
en känsla av en inre splittring, det vill säga att inte kunna leva upp till sina inre 
ideal om vad läraryrket innebär och syftar till, är andra exempel som Ball lyfter 
fram. Somliga lärare uttrycker en oro över vad man uppfattar som sociala kon-
sekvenser av reformerna. Vad händer med de elever som är i behov av ett sär-
skilt stöd i skolan? Det problematiska är, menar Ball – och det är mot detta som 
hans huvudsakliga kritik riktas – att den här typen av problematik är en konse-
kvens av vad det innebär att vara, eller vara en del av, en prestationsinriktad or-
ganisation. Eftersom mätbar avkastning är ytterst centralt kommer den här typen 
av organisationer främst att vilja investera i och satsa resurser på de elever där 
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2 Ball poängterar att  detta inte gäller alla. För de lärare som tar till sig och klarar av att förhål-
la sig till (och utöva sitt  yrke i relation till) förändringarna behöver dessa inte uppfattas som 
negativa (se även Lundström & Parding, 2011).

3 En liknande typ  av kritik framförs även av utbildningsforskaren Patrick Walsh (2006) som 
menar att marknadsutvecklingen av skolan riskerar att marginalisera lärarprofessionen liksom 
lärares yrkeskunnande och professionella omdöme.

4 Detta kan sättas i relation till forskning om hur sjukvården förändrats med avseende på styr-
ning, organisering och avseende [...]”idéer om hur olika ”marknadslösningar” skulle kunna 
användas för att förbättra verksamheten inom den offentliga tjänstesektorn.” (Blomqvist & 
Rothstein, 2000, s. 51).



man räknar med att kunna få tillbaka insatsen, hävdar Ball. Med denna bakgrund 
ger den här typen av organisatorisk styrningsform, enligt honom, inte bara upp-
hov till cynism utan får också mer långtgående sociala följder (ibid.). 

Sammanfattningsvis är Ball mycket kritisk till de nya styrformerna som hänger 
samman med marknadsreformerna i skolan. Han menar vidare att det inte är frå-
ga om en avreglering utan snarare om en reglering, re-regulation. Reformerna 
syftar inte till att minska statens makt utan syftet är snarare att skapa och att 
iscensätta en ny typ av mindre synlig kontroll, så kallad controlled de-control 
(ibid.). Skolans marknadsanpassning, menar Ball, är en förändring i vilken lära-
res yrkesetik allt mer kommit att ersättas av en kommersiell etik. Detta samtidigt 
som möjligheterna för den enskilde att vara på ett annorlunda sätt, enligt Ball, är 
ytterst begränsade. 

2.2.3 Kritik mot en degraderad lärarprofession
Ett tredje exempel på kritik mot marknadsanpassningen av utbildningssystemet 
framförs av den nya zeeländske utbildningsforskaren John Codd. I artikeln Tea-
chers as ‘managed professionals’ in the global education industry: the New Zea-
land experience (2005) riktar han en allmän kritik mot hur utbildningssystemet 
på Nya Zeeland omvandlats och marknadsanpassats sedan 1990-talet. Föränd-
ringen är på många sätt lik den som skett i Storbritannien, skriver han; liberala 
policys, ekonomisering och kommersialisering har degraderat lärarna som pro-
fession (ibid.). Staten har på många sätt ökat sitt inflytande över skolan, enligt 
Codd, detta under förespegling av decentralisering, frihet och valfrihet. Refor-
merna ger, i motsats till hur de framställs, upphov till ytterligare styrning. Det 
politiska inflytandet över såväl läroplanen som lärarprofessionen har ökat 
(ibid.). Att tala om kvalitet har blivit en möjlighet för ökad politisk styrning och 
ökat inflytande över skolan (ibid.). Detta baseras på argumentet att staten är en 
garant för hög kvalitet i skola och utbildningssystem som, enligt Codd, har blivit 
ett sätt att legitimera en ökad statlig inblandning i frågor som rör skolan (ibid.). I 
takt med att skolan marknadsanpassats har begreppet kvalitet dessutom reduce-
rats till mycket förenklade indikatorer i syfte att göra innehållet möjligt att mäta 
och utvärdera. I linje med denna utveckling har en ökad andel av skolans resur-
ser kommit att användas för uppföljning och granskning än till undervisning och 
lärande, menar Codd (ibid.). 

Sammantaget är Codd (2005) kritisk till vad han beskriver som en marknadsut-
veckling inom skola och utbildningssystem och som han menar har förändrat 
den politiska synen på lärare, utbildning och vad syftet med utbildning är (ibid.). 
Han menar att lärares arbete kommit att inriktas på effektivitet och mätbara re-
sultat. Synen på läraren och på lärarens roll i samhället måste förändras, skriver 
Codd. Den roll som lärare har när det gäller att fostra samhällsmedborgare måste 
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uppmärksammas och synen på utbildning måste handla om mer än att skapa för-
delaktiga ekonomiska utfall (ibid.). 

2.2.4 En nyansering
Den skarpa kritik som riktats mot skolans marknadsanpassning av Day (2000), 
Ball (2003) och av Codd (2005) nyanseras av forskning gjord av de amerikanska 
forskarna John Chubb och Terry Moe (1988, se även Chubb & Moe, 1990). Mot 
bakgrund av den egna forskningen menar de att skolor med en marknadslik or-
ganisering leder till att lärare upplever en större självständighet i sitt dagliga ar-
bete än lärare i skolor med en mer traditionell, byråkratisk organisering. Skolor 
med en decentraliserad styrningsform har enligt Chubb och Moe en mindre re-
glerad miljö, ett större utrymme för autonomi och tydligare mål. I förlängning-
en, menar Chubb och Moe, leder det här till att elever når högre studieresultat. 

De slutsatser som Chubb och Moe drar kritiseras emellertid av den amerikanske 
utbildningsforskaren Sandra Rubin Glass. I studien Markets and Myths: Auto-
nomy in Public and Private Schools (1997) skriver hon att begreppet självstän-
dighet (autonomi) är ett komplext begrepp och att det därför är problematiskt att 
mäta och dra säkra slutsatser om. Hon kritiserar Chubb och Moe för att förenkla 
begreppet. Relationen mellan hur en skola organiserats och de resultat som ele-
ver når är på flera sätt en myt, menar Glass. Mot bakgrund av eget empiriskt ma-
terial, som utgörs av intervjuer och observationer med lärare och rektorer på oli-
ka typer av skolor, framhåller hon att andra faktorer är avgörande för upplevel-
sen av självständighet i yrket. Storleken på en skola är mer avgörande för den 
upplevda självständigheten än huruvida skolan är organiserad enligt marknadens 
principer eller inte (ibid.).

2.3 Svensk forskning om lärares arbete och arbetsvillkor
Days, Balls och Codds forskning är baserad på empiriska studier i Nya Zeeland, 
England respektive Wales och deras kritik mot systemet kan inte direkt-översät-
tas till det svenska systemet. Trots det, så beskriver dessa forskare en förändring 
som skett på många håll i västvärlden – marknadsanpassning på skolområdet – 
och som kan väntas ha liknande effekter. Flera svenska studier pekar på liknan-
de brister som förs fram av Days, Balls och Codds, även om kritiken i de svens-
ka studierna inte är lika skarp. I det följande avsnittet behandlas svensk forsk-
ning om hur lärares arbete och arbetsvillkor förändrats under de senaste decen-
nierna.

2.3.1 Att vara i ett ständigt flöde av förändring
Ett första exempel på svensk forskning om lärares arbete och arbetsvillkor är Ulf 
Lundströms avhandling Gymnasielärare – perspektiv på lärares arbete och yr-
kesutveckling vid millenieskiftet (2007). Avhandlingen som är skriven inom äm-
net pedagogiskt arbete inriktas mot gymnasielärares tankar om sitt arbete och sin 
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yrkesutveckling under det tidiga tjugohundratalet. Syftet är åskådliggöra lärar-
nas berättelser och att problematisera dessa ur ett större samhälleligt och histo-
riskt perspektiv. Det empiriska material som ligger till grund för Lundströms av-
handling utgörs av intervjuer med lärare och av dokument. De senare inkluderar 
statliga utredningar, propositioner samt dokument från lärarnas fackliga organi-
sationer under de senaste årtiondena. Resultatet visar att lärarnas berättelser om 
sin arbetsvardag överensstämmer med tidigare forskning om hur de reformer 
som drivits igenom i skolan de senaste decennierna påverkat deras dagliga arbe-
te (ibid.). Lärarna, sammanfattar Lundström, ger uttryck för att befinna sig mitt i 
ett ständigt flöde av förändringar. De ger uttryck för en upplevd intensifiering av 
stress men också för en ökad osäkerhet och maktlöshet i sitt arbete (ibid.). Lund-
ströms avhandling bidrar med ett lärarperspektiv på skolan som arbetsplats och 
ger därmed en fördjupad förståelse för hur lärare själva upplever sitt arbete och 
sin yrkesutövning.

2.3.2 Lärare i rollen som offentliga tjänstemän
I avhandlingen Marknaden och lärarna – hur organiseringen av skolan påver-
kar lärares offentliga tjänstemannaskap (2010), undersöker Anders Fredriksson, 
forskare i utbildningsvetenskap, om sättet på vilken en skolverksamhet organise-
ras påverkar lärares sätt att vara i rollen som offentliga tjänstemän. Med en syn 
på lärare som närbyråkrater undersöks vad som påverkar en lärares sätt att vara 
och tänka i det dagliga arbetet. I rollen som tjänsteman, skriver Fredriksson, 
förväntas läraren genomföra skolpolitik på uppdrag av folkvalda politiker. Men 
samtidigt som denna förväntan finns har det i den tidigare forskningen om lära-
res arbete rått delade meningar bland forskare om just möjligheterna att styra 
lärares yrkesutövning genom politiskt beslutsfattande. 

Med utgångspunkt i delvis motstridiga forskningsresultat söker Fredriksson 
(2010) en större klarhet om i vilken utsträckning som lärares arbete är möjligt att 
påverka genom politiskt beslutsfattande. Det empiriska materialet i Fredrikssons 
studie består av intervjuer och enkäter med lärare i skolor med olika stort inslag 
av marknadsorganisering. Sammantaget involverar studien omkring 670 lärare. 
Fredriksson menar att studiens resultat nyanserar de delvis motstridiga slutsat-
serna i tidigare forskning om skolpolitikens begränsade möjligheter att styra lä-
rares yrkesutövning. Resultatet, hävdar han, utmanar tidigare uppfattningar 
bland forskare om lärare som ostyrbara. 

Samtidigt indikerar resultatet av Fredrikssons (2010) studie även att graden av 
marknadsorientering på kommunal och lokal nivå påverkar lärares förhållnings-
sätt i rollen som offentliga tjänstemän. Lärare förhåller sig till och anpassar sig 
efter de förväntningar som de uppfattar att skolans ledning riktar mot dem 
(Fredriksson, 2010). Lärare i vinstdrivande skolor är med andra ord mer troliga 
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att anta ett, i huvudsak, marknadsorienterat förhållningssätt än lärare i kommu-
nala skolor (ibid.).5 

2.3.3 Lärare i spänningsfältet mellan olika hänsyn
I artikeln Teachers’ Experiences with School Choice: Clashing Logics in the 
Swedish Education System (2011) skriver Lundström tillsammans med Karolina 
Parding, doktor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska Universitet, att lärares ar-
bete kan beskrivas som en spänning mellan olika förhållningssätt, så kallade lo-
giker – professionens å ena sidan och organisationens, å den andra. Spänningen, 
skriver de, grundar sig i att dessa logiker vilar på i grunden olika värden. 

I den studie som ligger till grund för artikeln intervjuades lärare i fem olika 
svenska kommuner av olika storlek och med olika stort inslag av konkurrens på 
skolområdet. Sammanlagt gjordes fjorton fokusgruppsintervjuer med totalt fem-
tioåtta lärare. Studiens var riktad mot vilken mening som skapas inom de olika 
lärargrupper på skolorna och i de olika skolornas specifika kontexter. Intresse 
riktades även mot lärarnas egna upplevelser av friskolereformen i relation till det 
dagliga arbetet i skolan. Det empiriska materialet analyserades med utgångs-
punkt i tre olika logiker; byråkratins, professionens och marknadens. 

Resultatet av studien visar att marknadens logik fått betydelse för de flesta av de 
intervjuade lärarna genom att påverka och förändra deras dagliga arbetsvillkor 
(ibid.). Medan vissa lärare upplever förändringarna som tämligen oproblematis-
ka ger många andra uttryck för att utvecklingen – mot en mera marknadsstyrd 
vardag – kolliderar med deras egna professionella antaganden och värderingar. 
Flera lärare uttrycker även att marknadslogiken medfört värderingar vilka de in-
te känner sig tillfreds med eller att den pedagogiska grunden hamnar i skymun-
dan. Lärarna i studien menar även att nya arbetsuppgifter tar resurser i form av 
tid och pengar från vad de uppfattar som den egentliga kärnan i sitt arbete. Kri-
tiska röster höjs även mot den flexibilitet vilken av lärarna uppfattas följa av 
marknadslogiken och som upplevs stå i motsättning till en långsiktig planering 
och samordning av skolans verksamhet. 

Sammantaget menar Lundström och Parding att införandet av en marknadslogik 
är synlig på de studerade skolorna, detta exempelvis genom ett marknadsinflue-
rat språkbruk. Men framför allt verkar marknadslogiken leda till en splittring 
mellan dem som vill fokusera på undervisning och socialt inkluderande av ele-
ver och de lärare som anammat den nya yrkeskulturen. Somliga andra, skriver 
författarna, ser både för- och nackdelar (ibid.). 
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2.4 Några summerande kommentarer
Vad kan då denna studie om lärares upplevelser av sitt yrke tillföra forsknings-
fältet om skolans marknadsanpassning? Som visats ovan har flera forskare riktat 
kritik mot hur skolan förändrats under de senaste decennierna (Ball, 2003; Bran-
te, 2008; Codd, 2005; Day, 2000; Walsh, 2006). Reformer med syftet att driva 
fram en högre kvalitet på skola och utbildning har medfört att nya och högre 
krav och förväntningar ställts på skola och lärare (ibid.). Arbetsbelastningen för 
lärarna har blivit större samtidigt som de yrkesverksamma lärarna har blivit fär-
re, något som medfört att lärares arbetssituation kan beskrivas handla mer om att 
bemästra situationen än om utveckling enligt vissa kritiska forskare (se t.ex. 
Day, 2000). Andra har pekat på hur lärare befinner sig i ett ständigt flöde av för-
ändringar (Brante, 2008; Lundström, 2007) och att förändringarna påverkat lä-
rarna i rollen som tjänstemän (Fredriksson, 2010). Ytterligare andra menar att 
lärares arbete kan beskrivas som ett spänningsfält mellan olika hänsyn som ris-
kerar att leta till en splittring inom och mellan lärare (Lundström & Parding, 
2011). 

Samtidigt har diskussionen om skolan till stora delar förts av andra aktörer än av 
lärarna själva, detta trots att lärarna befinner sig mitt i och troligen kan bidra 
med värdefulla insikter och erfarenheter om skolans kvalitet och utveckling. 
Lundström och Parding (2011) menar särskilt att det behövs fler studier som be-
lyser friskolereformen i Sverige ur ett lärarperspektiv. 

Att som i föreliggande arbete låta lärares röster om hur skolan har förändrats få 
komma fram verkar utifrån ovan vara både aktuellt och angeläget. Denna studie 
kan även bidra med en ytterligare förståelse för vilken betydelse som lärare upp-
lever att reformerna haft (och har) för den egna yrkesutövningen (professionen) 
och för rollen som lärare. 
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER
Syftet med följande kapitel är att, med utgångspunkt i ett antal utvalda studier, 
ge en kortfattad beskrivning av hur lärares arbete och rollen som lärare föränd-
rats mot bakgrund av att skolan marknadsanpassats de senaste decennierna. Ka-
pitlet syftar samtidigt till att introducera det teoretiska ramverk som utgör upp-
satsens mer konkreta analysverktyg. 

I den följande texten presenteras några utgångspunkter som kan bidra till en vi-
dare förståelse av lärares egna erfarenheter, beskrivningar och upplevelser av sitt 
yrket och hur det har förändrats. Det inledande avsnittet behandlar hur struktu-
rella förutsättningar förändrats, hur en ny typ av lärare efterfrågas och hur en typ 
av marknadslogik tagit plats i lärares vardag samt hur lärare intar eller förväntas 
inta nya roller i sin yrkesutövning. I den andra delen anläggs ett mikrosociolo-
gisk perspektiv på lärares yrkesutövning. I detta avsnitt visas hur lärares identi-
tet är under omvandling och hur identiteter och roller kan förstås som ett makt-
spel mellan olika intressen. Avslutningsvis ges några summerande kommentarer.

3.1 Samhällelig styrning påverkar lärares arbete
En återkommande beskrivning av hur marknadsreformerna påverkar lärarna i 
skolan är hur dessa förändringar givit upphov till en ny typ av styrning av lära-
res arbete. Flera forskare använder begreppet styrningsmentalitet, på engelska 
governmentality, för att beskriva detta. Den förändrade styrningen har bland an-
nat inneburit ett förändrat sätt att tala om lärares arbete men inbegriper också en 
slags av inre övervakning. Den inre övervakningen (eller självstyrningen) kan 
förstås som en konsekvens av det ansvarsutkrävande som följt med marknads-
anpassningen och dess ekonomiska styrning av skolors verksamhet (Ball, 2003; 
Ball & Olmedo, 2013; Day & Smethem, 2009). Organiseringen av skolans verk-
samhet enligt marknadsprinciper påverkar de förväntningar som riktas mot skola 
och lärare från aktörer utifrån (Day & Smethem, 2009, Ball & Olmedo, 2013). I 
den nya marknadskulturen ersätter värden andra värden; resultat ersätter process, 
siffror ersätter erfarenhet, procedur ersätter idéer och produktivitet värdesätts 
framför kreativitet (Ball & Olmedo, 2013). 

Ovan beskrivna förändring påverkar också lärares egna uppfattningar om lärar-
yrkets innerbörd. Eftersom lärare befinner sig mitt i den verksamhet som utgör 
föremålet för dessa marknadsideal blir lärarna efter hand också formade av des-
sa ideal, enligt vissa forskare (Day & Smethem, 2009). Att skolor kommit att or-
ganiseras i enlighet med marknads- och ekonomiska principer tvingar in lärare i 
en ny typ av kultur, en kultur vars övergripande ideal handlar om ansvarsutkrä-
vande, kvalitetssäkring, utvärdering och mätbara resultat, något som tidigare va-
rit utmärkande för företagsvärlden och inom den privata tjänstesektorn (ibid.).
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Sammantaget belyser beskrivningarna ovan hur marknadsanpassningen av sko-
lan, i synnerhet den förändrade organiseringen och styrningen av skolans verk-
samhet – har påverkat lärare. Det gäller såväl i rollen som lärare som i deras 
uppfattningar om sig själva som lärare (d.v.s. en form av yrkesidentitet). Ovan-
stående beskrivning närmar sig lärares arbete med utgångspunkt i mer övergri-
pande samhällsförändringar som i sin tur har förändrat skolan. Skolans omvand-
ling bör med andra ord förstås som ett slags strukturella förutsättningar som 
rimligen påverkar lärare, i sättet att vara och i sättet att se på och förhålla sig till 
den egna lärarrollen.

3.1.1 Begreppet governmentality
Begreppet governmentality handlar inte enbart om hur marknadsanpassningen 
av skolan fört med sig en ny styrningsform som påverkar lärare och deras syn på 
sin roll. Det är ett teoretiskt begrepp som sträcker sig längre än marknadisering 
och som inte är bundet till skolområdet (Rose, O’Malley & Valverde, 2009). 
Den som myntade begreppet var den franske filosofen och sociologen Michel 
Foucault (ibid., se även Foucault, 2003). Den brittiske sociologen Nikolas Rose 
är den som kanske främst bidragit vidareutvecklingen av begreppet. Han (1999) 
menar att det närstående begreppet governance (styrning) kan användas som ett 
analytiskt verktyg vid en sociologisk analys av politisk makt. Enligt Rose bör 
begreppet governance förstås som en strategi, process eller procedur för att kon-
trollera, reglera eller utöva auktoritet över andra; det är ett sätt att styra på di-
stans och kan mer konkret förstås som en slags reglerad autonomi (ibid.). 

Enligt Rose (1999, se även Rose & Miller, 2010) återfinns grunden för styrning-
en i den neoliberala synen på staten och statens roll vilken enligt honom präglas 
av idén om avreglering och om makt som delegeras. Sättet att styra med makt 
som delegerats blir med andra ord ett sätt att nå i förväg uppsatta mål genom en 
form av dold maktutövning (1999, se även Rose & Miller, 2010). Detta sker ge-
nom ansvarsutkrävande. Möjligheten att utkräva ansvar förstärks ytterligare ge-
nom en process där hela det sociala livet ekonomiseras (Lemke, 2001). Enligt 
den tyske sociologien Thomas Lemke, som verkar inom samma tradition, sam-
manvävs det ekonomiska och politiska i det neoliberala samhället vilket sam-
mantaget innebär att allting kan beräknas, kontrolleras och följas upp (ibid.). 
Allt detta blir enligt Lemke en möjlighet för att utkräva ansvar och därmed ock-
så en möjlighet till styrning (ibid.). Sammantaget menar såväl Rose (1999), 
Lemke (2001) samt Rose och Miller (2010) att själva maktutövandet ligger i sät-
tet på vilket verksamheter – och i förlängningen samhället – organiseras. Sättet 
att organisera samhället i enlighet med marknadsprinciper ger upphov till att 
vissa värden, förhållningssätt och subjekt (exempelvis lärare) skapas och repro-
duceras (ibid.). Lemke (2001) menar vidare att den (känsla av) frihet som avre-
glering och delegerat ansvar för med sig är en artificiell frihet, ”an artificially 
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arranged liberty”, som ska förstås som den inre styrning eller övervakning som 
beskrivits ovan (ibid., s. 200). 

Rose, Miller och Lemkes redogörelser för begreppet governmentality vidgar för-
ståelsen för hur skolforskarna Ball (2003), Ball och Olmedo (2013) samt Day 
och Smethem (2009) skriver om governmentality i skolan. Det visar att begrep-
pet kan föras upp till en samhällelig abstraktionsnivå som sätter lärares vardag-
liga upplevelser av styrning, maktutövning och olika former av ansvarsutkrä-
vande i ett större sammanhang. Samtidigt menar Lundahl et al. (2013) att sättet 
på vilken den svenska skolan styrs i stora delar liknar den neoliberala styrnings-
filosofin. Beskrivningarna av governmentality och dess inneboende mekanismer 
har därmed potential att kunna appliceras också i en svensk kontext. I följande 
avsnitt redogör jag för hur flera svenska forskare pekat på att skolans marknads-
anpassning inneburit att en ny typ av lärare efterfrågas.

3.2 Lärares arbete i mötet mellan olika styrningslogiker
3.2.1 En ny typ av lärare efterfrågas
Niklas Gustafson, forskare i pedagogiskt arbete, (2010) menar att en följd av 
skolans marknadsanpassning är att det krävs mer av lärare än tidigare, deras 
uppdrag har förändrats och kan förstås som ett dubbelt sådant. Lärares (och sko-
lans) uppdrag är både samhälleligt och kommersiellt; det handlar dels om att 
verka för elevernas (medborgarnas) behov men handlar även om att träna de 
kompetenser och färdigheter hos eleverna som efterfrågas genom arbetsmarkna-
dens krav (Gustafson, 2010).6 Andra forskare har enligt Gustafson belyst hur lä-
rare i större utsträckning än tidigare antagit (eller förväntats anta) rollen som ge-
neralister framför att vara specialister. Mot bakgrund av Gustafsons beskriv-
ningar verkar lärares arbete blivit mer komplext än tidigare. En relevant fråga 
kan vara om och i så fall hur det dubbla uppdraget påverkat lärarna. Hur lärare 
påverkats beskrivs på olika sätt av olika forskare beroende på forskningsfokus. 
Nedan ges några exempel på olika typer av forskning som undersökt hur delvis 
förändrade förväntningar på lärarnas uppdrag påverkat lärarna i deras dagliga 
arbete.

3.2.2 Nya logiker möter lärares vardag
Den samhälleliga styrning som ovan beskrivits uppmärksammas i internationella 
utbildningssammanhang av utbildningsforskarna Hugh Lauder, Phillip Brown 
och Jo-Anne Dillabough (2006). Utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv 
menar de att skolan måste förstås som en organisation i ett kraftfält mellan olika 
styrningslogiker och att lärares arbete därmed bör förstås som ett yrke i spän-
ningsfältet mellan olika dilemman, uppdrag och logiker (ibid.). 
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De dilemman och spänningar mellan olika uppdrag och logiker som Lauder et 
al. pekar på belyses i en svensk kontext av Lundström och Parding (2011). Uti-
från ett utbildnings- och arbetsvetenskapligt perspektiv beskriver de hur mark-
nadslogiken fått betydelse för lärares dagliga arbetsvillkor, bland annat genom 
att delvis nya hänsyn upplevs ta tid och pengar från vad lärarna uppfattar som 
den egentliga kärnan i sitt arbete (undervisningen och den pedagogiska grun-
den). Flera lärare är kritiska till den flexibilitet som de uppfattar följer i mark-
nadslogikens spår. Kraven på flexibilitet uppfattas stå i motsättning till mer 
långsiktig planering och samordning av skolans verksamhet. Lundström och 
Parding menar att marknadslogiken och dess inneboende ideal konkurrerar med 
vad som kan beskrivas som professionens logik, det vill säga de värderingar som 
lärare själva förknippar med en god lärargärning. 

Marknadslogiken och professionens logik vilar på i grunden olika hänsyn och 
värden, menar Lundström och Parding. Lärares arbete kan här förstås som situe-
rat i ett spänningsförhållande av motstridiga idéer om vad lärare är.7  Ett spän-
ningsförhållande där marknadens logik fått företräde riskerar att leda till en 
splittring bland lärare om vilket uppdraget är och bör vara (ibid.).8 Lundströms 
och Pardings forskning om hur marknadslogiken vunnit tolkningsföreträde över 
vad lärare är kan bidra med värdefulla insikter om hur lärares arbetsvardag kan 
se ut och upplevas. Flera lärare i deras studie ger uttryck för hur ideal grundade i 
flexibilitet kommit att tränga undan lärares egna uppfattningar om vad som kän-
netecknar en god lärargärning. Innan jag summerar detta avsnitt ges ytterligare 
ett exempel på en studie som undersökt det spänningsförhållande som lärare 
verkar i.

3.2.3 Lärare förväntas inta nya roller
Fredriksson (2010, 2012) skriver på ett liknande sätt som Lundström och Par-
ding om spänningsförhållanden i skolan men beskriver det istället i termer av 
förväntningar. Skolans marknadsanpassning har enligt Fredriksson inneburit att 
delvis nya aktörer (som föräldrar) riktar förväntningar på vad en lärare är, något 
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8 Jfr. även Lundström och Holm (2011) som i en liknande studie visar att somliga lärare upp-
lever de nya marknadsidealen som positiva, bland annat genom att idealens betoning av kon-
kurrens uppfattades göra dem mer fokuserade och motiverade inför de olika arbetsuppgifter-
na. 



som i sin tur ger upphov till att lärare intar (eller förväntas inta) nya roller9 i sin 
yrkesutövning. Med marknadsanpassningen av skolan och bildandet av en 
skolmarknad har rollen som marknadsförare fått ett större utrymme (ibid.). 
Fredriksson menar att sättet att organisera en verksamhet också påverkar sättet 
att vara i en organisation. Lärare intar med andra ord olika typer av roller bero-
ende på vilken slags skolmiljö eller organisation som de befinner sig i, ett slags 
yrkesidentiteter som lärare skapar och intar beroende på kontextuella förutsätt-
ningar (ibid.).10 I det följande stycket redogörs mer ingående för dessa idealty-
per. En kommenterar ges också om hur dessa kan bidra med förståelse för den 
typ av frågor och empiriskt material som den här studien behandlar. Efter pre-
sentationen återkommer jag till några likheter och skillnader mellan de beskriv-
ningar av lärares arbete som hittills behandlats. 

3.3 Lärares beslutsgrunder – en institutionell nivå
Ovanstående beskrivning om logiker kan även förstås i relation till idealtypiska 
organisationsstrukturer (Fredriksson, 2012).11 Mer specifikt beskriver Fredriks-
son fyra idealtypiska organisationsstrukturer: den byråkratiska, den professio-
nella, den marknadsorienterade och den brukarorienterade organisationsstruk-
turen vilka var och en grundas i olika regel- och normsystem, betydande för sät-
tet att organisera verksamheten och för hur människorna i organisationen arbetar 
(ibid.).12 Fredrikssons poäng är att de olika sätten att organisera en verksamhet 
påverkar organisationens individer (exempelvis en lärare i en skola) vad gäller 
de förhållningssätt som dessa antar till organisationsstrukturen. Sättet att organi-
sera en verksamhet påverkar även de förväntningar som riktas från politiker, 
föräldrar och elever mot lärare i skolan (ibid). 

Den byråkratiska modellen bygger på detaljstyrning, centralt fattade beslut och 
en stark tilltro till en uppifrån-och-ned-styrning. Inom skolor med denna typ av 
styrning handlar lärarens uppdrag i första hand om att implementera redan fatta-
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9 Inom sociologin är roll ett vedertaget begrepp (Brante, Andersen & Korsnes, 2001). Allmänt 
sett hänger begreppet samman med de förväntningar, normer och regler som förknippas med 
en viss social position eller uppgift (ibid.). Enligt Day, Kington, Stobart  & Sammons (2006) 
är roller i sig något som kan omformas genom förhandling mellan individer i ett  samhälle och 
mellan individ och samhälle.

10 Se även Day et al. (2006) som menar att skolans kultur, interna dynamik och övergripande 
organisation, påverkar lärares konstruktion av den egna identiteten. 

11 Begreppet idealtyper kommer ursprungligen från den tyske sociologen Max Weber. Weber 
beskriver idealtyper som ett slags begreppsmässig förståelse av en kaotisk verklighet (Brante 
et al., 2001).

12 Se t.ex. hur Rune Romhed (1999) menar att olika föreställningar om skolans uppdrag ger 
olika förvaltningsgrunder.



de politiska beslut (Fredriksson, 2012). Den professionella modellen utgår från 
att välutbildade och erfarna yrkesgrupper är bäst lämpade för att fatta beslut rö-
rande verksamheten och den egna yrkesutövningen. Tjänstemännen (här lärarna) 
ges därför stor autonomi framför en mer politisk detaljstyrning. Staten (som po-
litiskt styrande organ) har därmed en mer tillbakadragen roll i jämförelse med 
vad den har i relation till organisationer som bygger på den byråkratiska model-
len. De professionella modellen ges legitimitet genom att medborgaren får den 
bästa möjliga hanteringen (i skolor i form av undervisning). Marknadsmodellen 
bygger på att marknadsprincipen är det mest effektiva sättet att fördela resurser 
inom den offentliga sektorn (ibid.). Ett övergripande ideal inom dessa typer av 
organisationer är att så långt som möjligt organisera verksamheten i enlighet 
med de förhållanden som råder på den privata marknaden. Den brukarinriktade 
modellen ger, i likhet med marknadsmodellen, medborgarna ett stort inflytande, 
men till skillnad från marknadsmodellen ges medborgarna även mandat att vara 
med och påverka olika typer av beslut (ibid.). 

I likhet med de idealtypiska organisationerna ger var och en av dessa förhåll-
ningssätt olika typer av yrkesideal (att exempelvis lyda regelverket eller att visa 
hänsyn till brukaren), olika grunder för beslutsfattande (exempelvis regeltolk-
ning eller marknadshänsyn) men även olika syn på samhällets medlemmar (t.ex. 
eleven som medborgare, klient eller kund) och slutligen olika grunder för legi-
timitet (exempelvis valfrihet eller medbestämmande). De olika förväntade lärar-
rollerna benämns av Fredriksson som byråkraten; den professionella; säljaren 
samt samverkaren. Dessa fyra lärarroller hör ihop med varsin organisations-
struktur. För en byråkratisk lärare är exempelvis relationen till de centrala styr-
dokumenten mest central. Denne betraktar elever och föräldrar som medborgare 
med rättigheter att få tillgång till en likvärdig utbildning. Det professionella för-
hållningssättet betonar bedömningar med utgångspunkt i den kunskap och etik 
som professionen utvecklat framför att åberopa styrdokument. Elever och för-
äldrar betraktas ha rätt att få den bästa möjliga behandlingen utifrån den profes-
sionella kunskap som läraren besitter. Säljaren ser skolan som ett privat företag 
och legitimitet erhålls genom valfrihet snarare än av regeltolkning eller profes-
sionella bedömningar. Samverkaren ser hänsynen och dialogen med elever och 
föräldrar som sin viktigaste beslutsgrund (ibid.). 
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Innan jag går vidare till att beskriva hur lärares identiteter13 påverkats av skolans 
marknadsanpassning vill jag säga något kort om framställningen hittills. Såväl 
Lundström och Parding (2011) som Fredriksson (2010, 2012) samt Day och 
Smethem (2009) liksom Ball och Olmedo (2013) beskriver de nya värden och 
hänsyn som marknadsanpassningen av skolan, enligt dessa forskare, fört med 
sig. Fredrikssons beskrivningar liknar dessutom Days och Smethems samt Ball 
och Olmedos i det att lärare intar nya roller och gör dem till sina egna mot bak-
grund av de förväntningar som (de uppfattar) riktas mot dem. Parding och Lund-
ströms (2011) studie skiljer sig något åt i jämförelse med de övriga eftersom lä-
rarna de facto upplever att nya hänsyn riktas mot dem men samtidigt i viss ut-
sträckning opponerar sig mot dessa. Sammantaget ger de refererade studierna 
emellertid intrycket att lärares yrkesidentitet är i omvandling mot bakgrund av 
de förändringar som skett i skolan de senaste decennierna. 

3.4 Lärares självbild – identiteter i omvandling
I detta avsnitt beskrivs mer ingående hur olika forskare beskrivit just hur lärares 
identitet är under omvandling och hur flera olika aktörer konkurrerar om att få 
definiera vad en lärare är. Flera forskare har pekat på att de förändringar som 
följt i skolans omvandling på olika sätt påverkat lärares uppfattningar om sig 
själva i sin yrkesroll (Day, 2002; Gustafson, 2010; Sachs, 2001). Samtidigt är 
lärares uppfattningar om sig själva väsentliga för hur de tolkar och konstruerar 
det egna arbetet (Day et al., 2006). Day et al. menar att lärares identitet inte en-
bart konstrueras i exempelvis en klassrumssituation utan även i ett samspel med 
den sociala och institutionella omgivning som de är en del av (ibid.). 

Som beskrivits ovan har flera forskare pekat på att olika aktörer konkurrerar om 
att definiera vad en lärare är eller bör vara (Day, 2002; Gustafson, 2010; Sachs, 
2001). Gustafson (2010) menar att lärares identiteter framträder ur förhandlingar 
och kamp. De senaste decenniernas marknadsreformer i skolan kan förstås som 
ett sätt att styra lärare mot vissa typer av identiteter, en styrning som implicit ut-
går från likformighet och anpassning hos yrkesgruppen (ibid., jfr. även Sachs, 
2001, nedan). Dessa typer av identiteter kan, enligt Gustafson, ses som ett hot 
mot de professionella identiteter som uppkommer från de behov som det dagliga 
arbetet i skolan skapat och som snarare har sitt ursprung i lärarprofessionen i 
sig. Förhållandet kan liknas vid en spänning mellan vad reformerna tillskriver 
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menar att  identitet är någonting annat än roll. Identitet handlar enligt dessa forskare mer om 
ett slags meningsskapande än en position. Den professionella identiteten är, enligt dem, något 
som utvecklas över tid och innehåller följande karaktärsdrag: självbild, självkänsla, arbetsmo-
tivation, hur yrket definieras samt hur man ser på yrkets framtid (ibid.). På ett liknande sätt 
poängterar Judyth Sachs (2001) att identitet är en process som ständigt förhandlas, levs och 
praktiseras. 



lärares identiteter och de identiteter som lärare skapar (eller tvingas) skapa uti-
från ett reellt behov i arbetet (ibid.).

3.4.1 Identiteter och roller som maktspel
Day (2002) skriver om hur flera olika aktörer konkurrerar om att få företräde att 
ge sin definition av professionalism och av vad det innebär att vara professio-
nell. Att vara professionell har traditionellt sett inneburit att förväntningar riktats 
mot den enskilde läraren att vara engagerad, att ha en bred kunskapsbas och att 
vara trogen elevernas behov. Mot bakgrund av marknadsreformer som drivits 
igenom i skolan har innebörden emellertid vidgats till att även hantera förvänt-
ningar formulerade på avstånd om att vara någon mot vilken ansvar kan utkrä-
vas (ibid., jfr. även Ball, 2003; Ball & Olmedo, 2013; Day & Smethem, 2009 
beskrivningar av ansvarsutkrävande i kapitlets inledande avsnitt). 

Day menar vidare att en post-professionalism skapats där lärare försöker leva 
upp till hur yttre aktörer definierar deras arbete och yrke. Detta samtidigt som 
som den professionella identiteten formas av den enskildes självbild, självkänsla 
och motivation inför arbetet samt efter hur arbetet definieras och efter vad man 
tror om framtidsutsikterna för yrket (ibid.). Enligt Day har reformerna samman-
taget varit avgörande för lärares professionella och personliga värderingar av hur 
väl man uppfattar sig klara yrket, något som i förlängningen även inverkat på 
lärares motivation inför yrket (ibid.). Day menar att dessa reformer till stor del 
haft negativa effekter för lärares identitet och motivation.

3.4.2 Diskurser formar läraridentiteten
På ett liknande sätt som Day (2002) menar Judyth Sachs (2001) att olika diskur-
ser formar den professionella identiteten hos lärare. Hon menar att det i huvud-
sak är två diskurser som påverkar lärares identitet; en demokratisk och en led-
ningsdiskurs (managerial). Den demokratiska kommer från professionen själv 
och handlar om att förstå begränsningarna i varandras perspektiv och arbete. 
Ledningsdiskursen kommer utifrån och grundas i synsättet att en tillräcklig ef-
fektivitet kan lösa alla eventuella problem. Sachs menar att dessa två konkurre-
rande diskurser formar två olika typer av identiteter hos lärare; en aktivist- och 
en entreprenöridentitet. Entreprenöridentiteten kännetecknas av individualism, 
tävlan och kontroll och aktivist-identiteten av att ha det kollektiva och gemen-
samma som ideal. Samtidigt poängterar Sachs att ett förhållande där olika aktö-
rer än lärarna själva har uppfattningar om vad lärares identitet är och bör vara 
(eller kännetecknas av) kan ge upphov till att inre konflikter uppstår hos den en-
skilde läraren (ibid.).14 
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Sammantaget pekar såväl Sachs (2001), Day (2002) som Gustafson (2010) på 
att lärares identiteter är under omvandling och något som skapas under förhand-
lingar och kamp. Vad kan då problemet vara med att andra aktörer än lärarna 
själva definierar vad läraridentiteten skall bestå av? I det avslutande stycket skall 
jag lyfta fram ett exempel på forskning som belyser både den problematik och 
några av de fördelar som det kan innebära för lärare att den professionella iden-
titeten också är en del av deras självbild. 

3.4.3 Varför identitet är viktigt att definiera på egen hand
Day et al. (2006) pekar på hur forskare i tidigare studier visat att en positiv upp-
fattning om den egna identiteten varit viktig för möjligheten att behålla en posi-
tiv självkänsla och en ansvarskänsla för arbetet men även för att behålla passio-
nen för att undervisa. Day et al. menar även att lärare inkorporerar sin yrkesi-
dentitet i den egna självbilden, det vill säga att den professionella rollen som lä-
rare görs till en del av den egna självbilden. Att vara lärare är det samma som att 
vara sig själv, skriver Day et al. Detta innebär emellertid en svårighet för lärare 
att separera erfarenheter och händelser i vardagen från erfarenheter och händel-
ser i arbete som lärare (ibid.). Det är just detta förhållande, hävdar Day et al. 
(2006) som är det paradoxala med läraryrket; att samtidigt som arbetet kan 
skänka stor glädje till den övriga tillvaron i form av en känslomässig tillfreds-
ställelse kan yrket också förstås som begränsande för möjligheten att känna till-
fredsställelse när krav (egna eller andras) inte kan tillmötesgås. Detta är enligt 
Day et al. ytterst en konsekvens av att lärare investerar mycket av sig själva i ar-
betet (ibid.). Sammantaget kan Day et al:s (2006) beskrivningar av hur lärari-
dentiteten sammanfaller med den personliga identiteten samt beskrivningen av 
lärares svårigheter att separera arbete och vardag bidra med förståelse för den 
(eventuella) problematik som det kan innebära för lärare om andra definierar de-
ras yrkesroll. 

3.5 Några summerande kommentarer
I detta kapitlet har jag visat hur marknadsanpassningen av skolan kan förstås 
som en strukturell förändring som (i bakgrunden) påverkar såväl lärares mer 
konkreta och dagliga arbete som uppfattningar om (lärares egna och andras) vad 
en bra lärare är och bör vara. I kapitlets avslutande del har jag redogjort för flera 
studier som visar hur lärares identitet är under omvandling och hur dessa forska-
re menar att olika aktörer konkurrerar om att definiera vad en lärare är. Min av-
sikt har sammantaget varit att visa hur lärares arbete bör förstås och belysas på 
såväl en makro- som mikronivå. Dessa teoretiska utgångspunkter används i ana-
lysen av det empiriska materialet, detta beskrivs i kapitel sex.
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4 METOD
I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och praktiska 
tillvägagångssätt. Det senare inbegriper val och insamling av empiriskt material, 
bearbetning och analys av data samt etiska överväganden. Redogörelsen syftar 
till att ge läsaren möjlighet att bedöma arbetsprocessens olika steg samt till att 
skapa förutsättningar för att bedöma studiens relevans, trovärdighet och tillför-
litlighet. En kritisk diskussion om studiens styrkor och svagheter förs under ru-
briken metoddiskussion i uppsatsens avslutande kapitel. 

4.1 Forskningsansats och metodologiska utgångspunkter
Inom samhällsvetenskaplig forskning har vetenskapsteoretiska ställningstagan-
den en stor betydelse för synen på vilket syftet med vetenskapen bör vara men 
även för hur forskning praktiskt genomförs (Alvesson & Sköldberg, 1994; Bry-
man, 2002). En central aspekt av vetenskapsteorin är ontologiska frågor om hu-
ruvida verkligheten är något objektivt och yttre beskaffat, oberoende av betrak-
taren, eller om den är socialt konstruerad, subjektiv och något som skapas i sam-
spel mellan människor. Olika synsätt på verklighetens beskaffenhet är i sin tur 
förknippande med olika epistemologiska uppfattningar om hur kunskap bäst kan 
nås (ibid.). Epistemologiska ställningstaganden skiljer sig åt framför allt med 
avseende på i vilken utsträckning som objektiv, personoberoende kunskap, antas 
vara möjlig. Relaterat till dessa ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 
görs vanligen en distinktion mellan en kvantitativ och kvalitativ forskningstradi-
tion. Något förenklat kan de två traditionerna beskrivas som två skilda synsätt på 
vad syftet med forskningen bör vara, hur forskning bäst bedrivs och vilka kun-
skapsanspråk som kan göras (ibid.).15  De två forskningsansatserna skiljer sig 
även vad gäller relationen mellan teori och empiri, det vill säga huruvida teori 
bör vara styrande för den empiriska forskningen (t.ex. genom formuleringen av 
hypoteser) eller genereras med utgångspunkt i empirin (”grundad” teori). Andra 
aspekter som skiljer de två traditionerna åt är synen på forskarens roll som aktiv/
tolkande eller passiv/distanserad under forskningsprocessen (ibid.). Värt att po-
ängtera är dock att dessa ansatser i praktiken snarare kan betraktas som en gli-
dande skala än två helt separerade sätt att bedriva forskning.
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15 Vanligt är att relatera kvantitativ forskning till traditioner av positivism med naturvetenska-
pen som ideal för hur forskning bedrivs (Alvesson & Sköldberg, 1994; Bryman, 2002). Rela-
terat till en sådan utgångspunkt  har forskningen en förklarande ansats som syftar till att söka 
mönster och lagbundenheter (av observerbara fenomen) med hjälp  av empiriska bevis (ibid.). 
Kvalitativ forskning förknippas vanligen med interpretativism och konstruktivism. Utgångs-
punkten i dessa traditioner är att  verkligheten är socialt konstruerad och att kunskap om verk-
ligheten nås genom tolkning, inlevelse och förståelse. I jämförelse med kvantitativ forskning 
betonas åtskillnaden mellan samhälls- och naturvetenskapen. Att människor förändrar sitt 
beteende kan inte förklaras med mönster och lagbundenheter som är oberoende av den sociala 
verkligheten, menar dessa forskare. Den samhällsvetenskapliga forskningen bör därför ha en 
förståelseinriktad ansats och inte en förklarande (ibid.).



Hur kan då denna studie positioneras i relation till de två forskningstraditioner 
som beskrivits ovan? Den här studien är en kvalitativ intervjustudie med en för-
ståelseinriktad, kvalitativ, ansats. Det empiriska materialet baseras på semistruk-
turerade, d.v.s. relativt öppna, intervjuer. En viktig utgångspunkt för arbetet med 
studien är intresset för hur människor upplever ett visst fenomen. Detta kan jäm-
föras med en fenomenologiskt inriktad ansats vilken just syftar att förstå olika 
aspekter av människors vardag utifrån intervjupersonens egna perspektiv (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Syftet med studien har varit att analysera och bidra med 
förståelse för de senaste decenniernas förändringar av den svenska skolan utifrån 
ett lärarperspektiv, detta genom att fokusera på lärares beskrivningar av sina 
upplevelser. 

I linje med studiens förståelseinriktade ansats har de övergripande forsknings-
frågorna haft en relativ öppen och utforskande karaktär, typisk för ett induktivt 
arbetssätt (Alvesson & Sköldberg, 1994; Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 
1980).16 Syftet med studien har inte varit att presentera några sanningar utan av-
sikten har snarare varit att bidra med några intressanta inifrån-perspektiv gällan-
de de frågor som undersöks. Studiens syfte och frågor har varit styrande för den 
metodologiska ansatsen. Kvalitativa intervjuer är en metod som lämpar sig väl 
för att fånga upp människors upplevelser17  och beskrivningar av en specifik 
händelse eller fråga (Patton, 1980) samt för att förstå och tolka innerbörden av 
ett fenomen utifrån undersökningspersonernas synvinkel (Kvale & Brinkmann, 
2009). 

4.2 Studiens upplägg
Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för det konkreta arbetet med studien. 
En kritisk diskussion gällande studiens metodologiska styrkor och svagheter förs 
i uppsatsens avslutande kapitel under rubriken metoddiskussion. 

4.2.1 Val av empiriskt material
I den här studien har jag undersökt de senaste årens reformer av den svenska 
skolan ur ett lärarperspektiv. Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med 
lärare verksamma inom tre olika gymnasieskolor i en medelstor svensk kom-
mun. Intervjuer innebär en möjlighet att under ordnade former ställa frågor om 
människors åsikter, värderingar, upplevelser och känslor gällande ett specifikt 
fenomen (Kvale & Brinkmann, 2009; Patton, 1980). 
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16 Studiens praktiska tillvägagångssätt har emellertid inte varit induktivt i alla delar. Vid bear-
betning och analys av det empiriska materialet  kan relationen mellan empiri och teori snarare 
beskrivas som ett växelspel mellan ett induktivt och ett deduktivt arbetssätt. Detta beskrivs 
mer konkret under rubriken ”bearbetning och analys av empiriskt material”, s. 26-27.

17 Upplevelser ska här förstås i en vidare mening som innefattar såväl erfarenheter som upp-
fattningar och känslor.



Eftersom studiens frågor behandlar reformer som genomförts under de senaste 
tio till tjugo åren har urvalet avgränsats till att innefatta lärare med en relativ 
lång yrkeserfarenhet. Minst fem år har varit ett kriterium men majoriteten av de 
intervjuade har varit yrkesverksamma under tjugo års tid eller längre. De lärare 
som intervjuats är verksamma inom den kommunala skolan och de flesta av dem 
har arbetat som lärare i olika skolor och inom olika kommuner under sitt arbets-
liv. Syftet med detta urval har varit att de som intervjuats ska vara väl förtrogna 
med och ha erfarenhet av de frågor och förändringar som jag med studien haft 
för avsikt att undersöka. Avsikten har med andra ord varit att det empiriska ma-
terialet ska vara tillräckligt täckande och relevant för att kunna besvara de frågor 
som ingår i undersökningen med hänsyn tagen till studiens omfattning.

4.2.2 Insamling av empiriskt material
Arbetet inleddes med en litteraturgenomgång i syfte att bekanta mig med den 
tidigare forskning som har relevans för undersökningens forskningsfrågor. I ett 
andra steg skickades ett brev till rektorer vid nio olika gymnasieskolor där jag i 
korthet informerade om vem jag var, om studiens syfte och forskningsfrågor 
samt med en förfrågan om att komma i kontakt med lärare på de respektive sko-
lorna som kunde vara intresserade av att delta i studien. Därefter mottogs svar 
från ett antal lärare som anmälde sitt intresse för ett deltagande. 

4.2.3 Intervjustudiens praktiska genomförande
Arbetet med att komma i kontakt med lärare att intervjua åtföljdes av att sam-
manställa en intervjuguide. Den utformades som en semistrukturerad guide, med 
ett antal teman som formulerades mot bakgrund av studiens syfte och forsk-
ningsfrågor (se bilaga 2). Under varje tema fanns frågor som stöd för intervju-
samtalet. Frågorna i intervjuguiden har formulerats med åtanke att studiens syfte 
och frågor skall vara möjliga att besvara men att frågorna samtidigt inte skall va-
ra ledande eller styrande eller enbart locka till ja eller nejsvar. Under intervjuer-
na har mer sonderande frågor ställts, exempelvis av typen ”berätta mer” eller 
”på vilket sätt”.18

Intervjuguiden omfattade arton frågor uppdelade i två större block varav den in-
ledande delen utgjorts av relativt öppna frågor och den andra syftat till att fånga 
upp upplevelser av några mer konkreta frågor och reformer. Den inledande delen 
med öppen karaktär har syftat till att låta den intervjuade redogöra för de egna 
upplevelserna av yrket men även för hur arbetet som lärare eventuellt har för-
ändrats under de yrkesverksamma åren. Den andra delen av intervjuguiden med 
mer konkreta frågor har syftat till att få in mer specifika beskrivningar och upp-
levelser av ett antal genomförda reformer. De intervjuade har dessutom fått möj-
lighet att själva ta upp frågor som de tycker är viktiga för intervjuns ämne. Detta 
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bottnar i en syn på intervjun som en möjlighet till reflektion där något nytt kan 
dyka upp under samtalets gång. Det är också ett sätt att beakta studiens kvalitet, 
genom att stärka det empiriska materialets trovärdighet och öka 
tillförlitligheten.19 

Totalt har sex intervjuer genomförts, vardera omfattande sextio till sjuttiofem 
minuter. Samtliga intervjuer har gjorts i en tyst och lugn miljö, utan andra per-
soner närvarande. De lärare som kontaktats ombads att boka ett mindre grupp-
rum på sin skola och i den typen av lokal genomfördes samtliga intervjuer. Det 
empiriska materialet samlades in under perioden november till december år 
2013. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats grovt. Partier av särskild 
relevans, vilket inkluderar alla citat, har transkriberats ordagrant. Inför varje in-
tervju har jag informerat om studiens syfte och att deltagandet är frivilligt och 
när som helst kan avbrytas (Kvale & Brinkmanns, 2009, s. 144ff). Jag har även 
upplyst om möjligheten att avböja någon fråga om så skulle vara fallet samt frå-
gat om samtycke till att få spela in intervjuerna. Därtill har jag upplyst om att 
det insamlade materialet kommer att sammanställas, analyseras och presenteras i 
form av en mindre uppsats, utan att det går att identifiera vem som deltagit i stu-
dien.

4.2.4 Bearbetning och analys av empiriskt material
Bearbetningen av det empiriska materialet påbörjades med att samtliga 
transkriptioner skrevs ut och lästes igenom i syfte att skapa en förtrogenhet med 
och överblick över materialet (Rennstam & Wästerfors, 2011). Svaren på varje 
fråga i intervjuguiden har därefter sorterats i olika högar, en för varje fråga. Där-
efter har ytterligare en sortering gjorts där de svar som uppfattades vara mest gi-
vande för studiens syfte och frågor valdes ut. Varje frågesvar har därefter lästs 
igenom igen och intressanta påståenden strukits under och markerats som stö-
dord. Det här tillvägagångssättet innebar en reducering av materialet, där varje 
fråga summerades i ett antal stödord och kortare utsagor. Det är ett sätt att få en 
bild av det empiriska materialet som en helhet och ger även möjlighet att kunna 
växla mellan det specifika och helheten (jfr. Pattons, 1980 beskrivningar av en 
induktiv approach). En ytterligare avsikt med det valda tillvägagångssättet, där 
olika kärnpunkter i materialet framträder, var att kunna se vilka teoretiska ut-
gångspunkter som skulle kunna vara lämpliga för att skapa en (vetenskaplig) 
förståelse för de intervjuades beskrivningar av sina upplevelser. 

Materialet sorterades i detta skede under ett antal större områden vilka formule-
rades under arbetets gång. Detta kan betraktas som en tematisk analys där vissa 
teman följde av intervjuguiden och studiens forskningsfrågor (det vill säga pla-
nerade teman) medan andra teman upptäcktes/genererades utifrån en analys av 
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19 Se Kvale & Brinkmanns (2009) samt Pattons (1980) beskrivningar av ett induktivt tillväga-
gångssätt; att först upptäcka och sedan verifiera.



aspekter som lärarna själva aktualiserade under intervjuernas genomförande.20 
Dessa områden presenteras i uppsatsen som rubriker i studiens resultatkapitel. I 
resultatredovisningen har exemplifierande och belysande citat valts ut för att 
underlätta läsarens möjlighet till insyn i hur jag har tolkat det empiriska materia-
let. 

Efter att ha sammanställt resultatet, som har en deskriptiv  karaktär, använde jag 
studiens teoretiska utgångspunkter för att uppnå en analytisk förståelse av lärar-
nas beskrivningar. I det analytiska arbetet har även den egna förförståelsen ver-
kat som ett inslag (som start för en slags vidare förståelse av materialet i en stör-
re helhet av händelser). Arbetet med analysen har haft en meningstolkande an-
sats och har med andra ord syftat till att gå utöver det som sägs i syfte att möj-
liggöra för en djupare och mer kritisk tolkning av texten (Kvale & Brinkmann, 
2009). De olika utsagorna har tolkats både i relation till en frågas mer specifika 
sammanhang som i relation till det större samhälleliga sammanhanget, exempel-
vis de inom skolan genomförda marknadsreformerna.

I arbetet med analysen har studiens teoretiska utgångspunkter används på flera 
sätt. Dels har de bidragit med en förståelse för de upplevelser och erfarenheter 
som beskrivs av de intervjuade – vad de handlar om och i vilka större samman-
hang de äger rum. Dels har de teoretiska utgångspunkterna i den senare delen av 
analysarbetet används som en möjlighet att ställa nya frågor till materialet. 
Sammanfattningsvis har analysen vägletts och strukturerats efter studiens över-
gripande forskningsfrågor men samtidigt berikats med nya infallsvinklar från 
den teoretiska ramen. Detta kan förstås som ett slags växelspel mellan ett induk-
tivt och ett deduktivt tillvägagångssätt. Syftet med den valda ansatsen har varit 
att analysen skall vara berikande och giltig för läsaren. 

4.2.5 Etiska överväganden
I alla samhällsvetenskapliga studier ingår det att före, under och efter arbetets 
gång överväga och ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Dessa hänsyn be-
handlar i första hand de negativa konsekvenser som studien eventuellt kan ge 
upphov till men även det eventuella kunskapstillskott som studien kan utgöra 
(Vetenskapsrådet, 2002). Mest väsentligt är att ingen av dem som medverkar i 
studien påverkas negativt av deltagandet. Inför en studies igångsättande är det 
därför viktigt att reflektera över huruvida något steg i arbetsprocessen innebär 
några sådana risker, exempelvis genom att vara extra känsligt (ibid.). Som visats 
ovan informerades potentiella deltagare i ett tidigt skede om studiens syfte. Del-
tagandet bygger på frivillighet eftersom de lärare som intervjuats har haft möj-
lighet att själva ta ställning och aktivt tacka ja efter att ha tagit del av det brev 
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20 Exempel på planerade teman är 5.2 skolan som arbetsplats efter marknadiseringen. Exem-
pel på teman som upptäcktes är 5.1 en upplevd konflikt om skolans huvudsakliga uppdrag 
samt 5.3 förändringarnas konsekvenser för läraryrket.



som förmedlades via rektorerna i de respektive lärarlagen på skolorna. I detta 
avseende ser jag heller inte att det funnits någon risk för påtryckningar till med-
verkan från rektorn på skolorna. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att intervjusituationen kan ge upphov till 
stress hos dem som intervjuas. Jag har inför och under intervjuernas genomfö-
rande försökt att motverka detta genom att försöka inta ett öppet förhållningssätt 
gentemot intervjupersonerna. Inför intervjuerna har jag även berättat kort om 
min egen bakgrund, varför studien är relevant och varför deras bidrag är viktigt. 
De intervjuade har informerats om möjligheten att när som helst avbryta inter-
vjun. Samtliga lärare som medverkat i studien har uttryckt att de ansett studiens 
syfte och frågor vara relevanta och viktiga och att de sett ett värde i att få kom-
ma till tals. Jag har informerat om att deras utsagor kommer att analyseras och 
ingå i en mindre undersökning, samt att deras identitet kommer att behandlas 
konfidentiellt.21  I de fall direkta citat återgivits har de behandlats på ett sådant 
sätt att vissa typer av ordval – exempelvis sådana som uppfattats vara typiska för 
en individ – återgivits något annorlunda, exempelvis med närliggande ord för att 
undvika risken för att citatet skall gå att härleda tillbaka till personen i fråga. 

Min avsikt är att detta arbete ska tillföra ny kunskap genom att det bidrar till att 
synliggöra lärares erfarenheter och upplevelser av förändringar inom skolan. 
Som flera forskare påpekat är det angeläget att låta lärares röster komma fram i 
debatten om skolan. Det sätt som studien analytiskt ramar in lärarnas erfarenhe-
ter, upplevelser och känslor kan vidare ha potential att ge upphov till nya (och 
förändrade) sätt för lärare att förhålla sig till sin arbetssituation. Mot denna bak-
grund är min förhoppning att studien kan ha ett värde på flera sätt.
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21 Se t.ex. hur Kvale & Brinkmann (2009) skriver om informationskravet, samtyckeskravet 
och nyttjandekravet. 



5 RESULTAT
I detta kapitel redovisas studiens resultat. Detta presenteras som en deskriptiv 
redogörelse för det empiriska materialet och dess centrala teman. Som nämnts 
ovan utgörs materialet av sex semistrukturerade intervjuer med lärare om deras 
upplevelser av läraryrket och av hur skolan har förändrats under deras yrkesliv. 
Texten är indelad i tre övergripande områden vilka behandlar (i) en upplevd 
konflikt om vilket skolans huvudsakliga uppdrag bör vara, (ii) hur skolan som 
arbetsplats upplevs ha förändrats över tid samt (iii) vilka konsekvenser föränd-
ringarna av skolan upplevs ha fått för läraryrket. Efter redogörelsen följer en 
kort sammanfattning där jag också ger några summerande kommentarer.

5.1 En upplevd konflikt om skolans huvudsakliga uppdrag
5.1.1 Förskjutning från förmedlare av kunskap till fostran
Ett framträdande tema i materialet är en upplevd konflikt om vilket skolans hu-
vudsakliga uppdrag är. Tre av de intervjuade lärarna är kritiska till vad de upple-
ver som en informell förändring av synen på skolans uppdrag som de menar re-
sulterat i att undervisningen hamnat i skymundan, till förmån för fostran. En av 
de intervjuade tolkar den här förändringen som ett uttryck för ett ointresse för 
skolans huvuduppgift – att utveckla elevers kunskaper. Den intervjuade menar 
att det skett en förskjutning från vad som tidigare uppfattades som skolans hu-
vuduppdrag, det vill säga från att i första hand vara en förmedlare av kunskap 
till att primärt ha en fostrande funktion. Intervjupersonen är kritisk till denna 
förändring som uppfattas leda till att lärare tvingas fokusera på fel saker. En an-
nan av de intervjuade menar på ett liknande sätt att undervisningen inte längre 
upplevs vara den huvudsakliga arbetsuppgiften för lärare. Denna person uppger 
att en stor del av den egna arbetstiden istället går åt till att sköta kontakten med 
elever och föräldrar. Följande citat illustrerar några av de intervjuades missnöje 
med att undervisningen i skolan hamnat vid sidan av. Två personer säger:

Jag har faktiskt  funderat på det och jag tänker mig så här, vad jag skulle säga till unga 
människor som vill bli lärare idag, det är att, skulle du tänka dig att bli förskolelärare? 
om de svarar ja på den, yes, då kan du bli gymnasielärare, för det är mer vårdande, både 
med elever och föräldrar, det är mer den här sociala, ja.. omhändertagande, så om man 
om har visionen av att man är jätteintresserad av olika ämnen som man vill undervisa i, 
så är det liksom en parantes, det är mera det här att sköta kontakten med familjer, ele-
ver.. och medarbetare. (IP1)

Fokuseringen har ju varit ett stort skifte från att kunskapen har stått  i centrum till att  det 
har blivit en större andel, det sociala, att skolan förväntas ta över den sociala fostran, jag 
har ju ingen utbildning för det, jag är ju utbildad i en tradition av att undervisa. (IP2)

Citaten kan tolkas som att de intervjuade upplever en inre konflikt till följd av 
att undervisning inte längre uppfattas vara deras huvudsakliga arbetsuppgift. 
Den mer fostrande rollen är inte något som man är utbildad för eller uppfattar 
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sig vara särskilt lämpad för. IP1 uttrycker en besvikelse över att yrket som gym-
nasielärare förändrats och blivit allt mer likt förskolelärarens. Läraryrket upplevs 
ha blivit ett vårdande och socialt uppdrag till stor del och det handlar inte längre 
i första hand om att, som tidigare, brinna för ett ämne och att undervisa i det. 

En närliggande beskrivning som återkommer i materialet är att läraren succes-
sivt fått ta över en betydande del av föräldrarnas fostrande. En intervjuperson 
beskriver sitt yrke på ett sätt som skiljer sig något från de övriga beskrivningar-
na. Denna person resonerar kring vilken kravprofil som i realiteten efterfrågas: 

Ja.. vad sätts det för kravprofil? Först måste man vara socialt kompetent, det är grunden, 
för det funkar inte annars, eleverna sätter det kravet, vi måste kunna funka socialt, kun-
na prata och diskutera och det är ju social kommunikation, det är grunden för att  det ska 
funka! Att vara snäll, det går inte, då blir man överkörd, och det går inte att  vara någon 
militärvariant, det går inte, så man måste vara båda delarna, militär att hålla ordning och 
sätta krav sen skall man kunna diskutera med dem också och vara lite snäll och trevlig, 
som en modern ledare ungefär. (IP4)

Citatet kan tillsammans med de övriga beskrivningarna ovan tolkas som ett ut-
tryck för läraryrkets mångfacetterade uppdrag och ibland motstridiga krav. Sam-
tidigt ligger i dessa utsagor också en kritik mot att den ämnesrelaterade under-
visningen, som uppfattas vara skolans och lärarens huvudsakliga uppgift, kom-
mit till korta när andra uppgifter, till exempel det fostrande, blivit mer domine-
rande. Flertalet av de intervjuade lärarna ger på olika sätt uttryck för att det för-
ändrade läraruppdraget ger upphov till inre spänningar eller konflikter om hur 
olika uppgifter och hänsyn ska balanseras mot varandra och prioriteras. 

5.1.2 Upplevelser av/kritik mot ökad administration
Utöver lärarnas beskrivningar av hur synen på skolans uppdrag förändrats i fö-
regående avsnitt så berättar flera av de intervjuade även om ytterligare en viktig 
förändring. Den handlar om att det administrativa arbetet i skolan upplevs ha 
ökat markant, något som faller under lärarnas ansvarsområde. Även när det gäl-
ler denna förändring är de merparten av de intervjuade kritiska till hur det har 
påverkat deras arbete, särskilt tiden för själva undervisningen och kontakten 
med eleverna. En av de intervjuade menar att det administrativa arbetet tränger 
undan undervisningen i skolan. Denne beskriver: 

Det som jag tycker, som sällan kommer upp i debatten, är att det här med undervisning-
en, det är en bisak, det är någonting annat som är huvudsaken, alltså det är att skriva 
rapporter, åtgärdsprogram. (IP1)

Citatet illustrerar hur undervisningen upplevs hamnat i skymundan även till 
följd av ett större inslag av mer administrativt inriktade arbetsuppgifter för lära-
re. Citatet kan tolkas som att den intervjuade upplever en konflikt mellan beho-
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vet av att prioritera undervisningen och ökade krav på administration. En lik-
nande, kritisk beskrivning är att det dagliga arbetet präglas av allt fler möten 
med oklart syfte. Den intervjuade upplever att mängden konferenser och admi-
nistrativt arbete ökat markant under dennes tid som lärare. Intervjupersonen be-
skriver: 

Jag började ju där någon gång, då var det ju ett minimum av konferenser, det fanns ad-
ministration, vi hade möten då också, en del var vi tvungna att göra, möten och konfe-
renser var ju frivilligt för att vi tyckte att det behövdes, men nu är det ju möten utan att 
vi egentligen vill ha dem. (IP4)

Enligt intervjupersonen var administrationen även tidigare en del av lärares ar-
bete, men omfattningen och syftet med möten och konferenser har förändrats. 
Grunden för dessa är inte, enligt den intervjuade, längre ett verkligt behov utan 
upplevs i första hand vara ett krav som följer med tjänsten som lärare. Samma 
lärare menar, i anslutning till citatet, att bakgrunden till den här utvecklingen 
står att finna i att allt fler tjänster skapats i skolan; tjänster som inte är lärare. Att 
dessa tjänster måste synas är grunden för den här förändringen, resonerar den 
intervjuade. 

En annan lärare menar att grunden i det ökade pappersarbetet inte i första hand 
handlar om att värna om elevernas bästa utan att förändringen har sitt urspring i 
en ökad samhällelig misstro gentemot lärarkåren. En intervjuperson beskriver, 
på ett liknande sätt, vikten av att dokumentera i skolan. Samtidigt kan detta 
ibland upplevas gå till överdrift:

[...] och nu så är det ju, allt  ska dokumenteras, det är ju viktigt att  det finns, men det kan 
ju bli så att  det nästan blir in absurdum också, att det här gör skolan för att hålla ryggen 
fri, och det är ju viktigt, men det är ju viktigt att  det finns där för att det är bra för ele-
verna och det är bra för läraren. (IP5) 

”Att hålla ryggen fri” genom att dokumentera verksamheten är ett sätt att hante-
ra en misstro eller kritisk granskning. Den intervjuade menar, i närhet till citatet, 
att förändringar i skolan är på gott och ont; visst är det viktigt att lärares arbete 
följs upp, dokumenteras och kan granskas, men det är samtidigt synd att så 
mycket tid går till annat än undervisning. Sammantaget medför detta, enligt den 
intervjuade, att det finns mindre tid till att för- och efterarbeta lektionspass, samt 
att eleverna inte får lika mycket återkoppling som de annars kunde fått. 

Två av de intervjuade beskriver hur det administrativa arbetet kan upplevas vara 
väl byråkratiskt:

Ja, åtgärdsprogrammen till exempel, det kan jag väl tycka, att om det är någon som ris-
kerar att  inte bli godkänd då ska man ju fylla i en massa papper, där kan jag ju tycka att 
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det är lite för mycket då, det  hade kunnat räcka med att säga att du måste faktiskt  jobba 
mer och lämna in dina uppgifter i tid, det skulle man inte behöva fylla i en massa papper 
för, men man måste hålla ryggen fri. (IP6)

Om jag har en elev som inte läser på, jag pratar med honom och så vidare, så är det ett 
helt flödesschema som skall följas om jag misstänker att han skall få F, så är det ett helt 
flödesschema av papper då som jag skall gå igenom och som skall arkiveras, det är 
många personer inblandade i den processen, för att säkerställa ett regelverk, på det loka-
la planet och på riksplanet, det är ett exempel på hur byråkratin har ökat. (IP2)

Citaten ovan exemplifierar lärarnas erfarenheter av hur byråkratin och det admi-
nistrativa arbetet har ökat. Utsagorna ger uttryck för att det många gånger hade 
gått att lösa betygsproblematik utan vad som upplevs som en tungrodd, byråkra-
tisk process. Sammantaget beskriver lärarna en situation med ökad administra-
tion, som snarare motiveras av en ökad misstro (därmed en ökad formalisering 
och redovisning) än att den fyller ett syfte som har att göra med undervisningen 
eller den direkta kontakten med eleverna.

Beskrivningarna av en ökad administrativ börda är genomgående i intervjuerna. 
Att en större andel av tiden läggs på administrativt arbete och utvärdering av 
olika slag medför att tiden för undervisning minskar. I likhet med den upplevda 
förskjutningen mot fostran, som jag inledningsvis redogjorde för, menar lärarna 
att det ökade pappersarbetet medför att fokus hamnar på fel saker. Två av de in-
tervjuade säger:

[...] det är så mycket saker runt omkring som gör att fokus försämras, det säger de flesta, 
så nånstans så försvinner det. [...] man kan ju inte fokusera på varför man egentligen är 
här, och då blir ju kvaliteten lidande, ju.. för tiden är här och då blir det sämre, det blir 
sämre för eleverna, det blir sämre undervisning och då får de sämre resultat. (IP4)

När jag började här... man kände sig privilegierad att få komma hit, det var en sådan 
stämning och det var väldigt lite tvång, [...] jag jobbade otroligt mycket med förberedel-
se till olika lektioner, idag känns det som, nu kanske jag överdriver lite grann, men då 
känns det som att om jag får en stund över så då undervisar jag eller möjligtvis förbere-
der mig för en lektion, men det är en löjligt liten del! (IP2)

I det andra citatet ironiserar intervjupersonen men det finns ett allvar i botten. 
Denne är bekymrad över konsekvenserna av den minskade undervisningstiden, 
som beskrivs som ”löjligt liten”. I slutändan gör detta att kvaliteten på undervis-
ningen blir lidande och att eleverna i förlängningen får sämre resultat, enligt det 
första citatet. IP2 ger uttryck för en besvikelse över en förändring där det admi-
nistrativa arbetet många gånger uppfattas som ett tvång som upplevs ta resurser 
från vad som uppfattas vara de huvudsakliga arbetsuppgifterna. 
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Sammantaget ger de intervjuade lärarna uttryck för att den ökade byråkrati som 
de beskriver står i konflikt med deras huvuduppgifter som yrkesutövare och med 
elevernas bästa. De intervjuades beskrivningar kan även här förstås som en kri-
tik, bland annat den ökade misstro som de upplever gentemot lärare som profes-
sion. Tre av de intervjuade beskriver att en förskjutning skett där skolan tidigare 
varit en förmedlare av kunskaper till att ta en mer fostrande roll. En majoritet av 
de som intervjuats har arbetat i skolan i närmare två decennier eller mer. Deras 
beskrivningar av hur skolan förändrats vittnar inte sällan om en besvikelse över 
en utveckling som på många sätt haft negativa konsekvenser för dem i rollen 
som lärare. 

I följande avsnitt redogör jag för hur de intervjuade resonerar kring den succes-
siva marknadsanpassningen av skolan. Avsnittet innehåller även en mer detalje-
rad redogörelse för hur de beskriver att denna utveckling har påverkat deras dag-
liga arbete på olika sätt. 

5.2 Skolan som arbetsplats efter marknadiseringen
Två av lärarna beskriver hur de senaste årens förändringar i den svenska skolan 
präglats av en hög förändringstakt och av reformer med en bristande förankring 
i skolans dagliga verksamhet. En av de intervjuade riktar kritik mot vad denne 
uppfattar varit en skillnad mellan vad som sagts från politisk sida på nationell 
nivå och vad som gjorts på en mer lokal politisk nivå. Intervjupersonen uttrycker 
ett missnöje med att syftet med en av reformerna – Kommunaliseringen22 – inte 
uppfyllts som det var tänkt. Den intervjuade beskriver vad denne uppfattat som 
en ökad metodstyrning: 

[...] målstyrningen, det var nog en bra tanke, men så blev det ju inte, jag har aldrig... det 
har hela tiden varit en ökande metodstyrning istället, det har varit en jättestark styrning 
från lokala politiker att sätta sin prägel på vad politiker ovanför dem har beslutat! (IP2) 

Citatet kan förstås som ett uttryck för missnöje över de effekter av reformen som 
drabbat lärarna och deras frihet som blivit beskuren av lokala politiker, enligt 
den intervjuade. Förändringen uppfattas inte ha lett till mindre styrning utan sna-
rare ha haft motsatt effekt på det dagliga arbetet. 

En annan lärare beskriver en reformtrötthet; de många förändringarna har tagit 
mycket tid att implementera – ofta som en direkt följd av den dokumentation 
och de riktlinjer som följt i spåren av dem. Men den kanske viktigaste föränd-
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ringen, som flera av de intervjuade ger uttryck för, är emellertid att skolan 
marknadsanpassats och kommersialiserats. I denna förändring har ett centralt 
inslag varit att föräldrar och elever fått ett större inflytande över skolans verk-
samhet. Utvecklandet av en skolmarknad har även påverkat hur skolor organise-
rar sin verksamhet. En lärare nämner ökade sparkrav och hur ett ekonomiskt 
tänkande kommit att genomsyra samtliga nivåer i skolans verksamhet. Fem av 
de intervjuade menar också att marknadsanpassningen av skolan haft konse-
kvenser för synen på läraren och på vilket ansvar som lärare har för elevers stu-
dieresultat. I det följande avsnittet följer en mer detaljerad redogörelse för lärar-
nas beskrivningar av skolans marknadisering.

5.2.1 Erfarenheter av skolans marknadsanpassningen
En majoritet av de intervjuade lärarna tar själva upp marknadsanpassningen av 
skolan som en viktig förändring under intervjun, medan några reflekterar kring 
den när jag frågar om dess betydelse för deras arbete. Merparten av lärarna me-
nar att marknadsanpassningen haft konsekvenser för skolsystemet och för sko-
lans verksamhet. Utöver detta anser de också att den haft betydelse för vad de 
upplever som en förändrad syn på lärares ansvar för elevers studieresultat. Även 
de senaste årens ökade inslag av administrativa rutiner, som beskrivits ovan, re-
lateras till denna marknadsutveckling. 

En majoritet av lärarna är på olika sätt kritiska till hur skolan förändrats. En av 
lärarna lyfter emellertid fram utbyggnaden av friskolesystemet som ett exempel 
på en positiv utveckling. Denne menar att friskolorna genom den konkurrenssi-
tuation som bildats har bidragit till att skärpa de kommunala skolornas verksam-
heter inom den egna kommunen. En annan lärare menar att en tydlig effekt av 
reformerna är att föräldrar involverats mer i skolans verksamhet, på gott och ont. 
Samtidigt som ett föräldraengagemang i barns lärande i grunden är positivt ser 
den intervjuade också risker. Denne ser en fara i att elever till resurssvaga för-
äldrar riskerar att missgynnas om mer resursstarka föräldrar väljer bort vissa 
skolor till förmån för andra. I förlängningen kan en sådan utveckling att leda till 
ett mer segregerat skolsystem och att likvärdigheten i skolsystemet försvagas.

Andra lärare menar att utvecklingen av en skolmarknad och en mer lokal styr-
ning av skolan haft negativa konsekvenser både för skolans verksamhet och för 
den egna arbetssituationen. En lärare menar att kommunaliseringen av skolan 
inneburit sparkrav, detta oavsett det ekonomiska läget i kommunen. En mer lo-
kal styrning av skolan har även påverkat löneutvecklingen på ett negativt sätt, 
något som den intervjuade menar gäller kommunala verksamheter över lag. 

En lärare beskriver hur ett ekonomiskt tänkande, mot bakgrund av skolans 
kommersialisering, kommit att genomsyra hela skolverksamheten. Intervjuper-
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sonen beskriver detta tänkande genom att belysa vad denne uppfattar vara skol-
ledningens syn på vikten av den skolpeng23 som är knuten till eleverna:

Skolpengen är ju lite.... egentligen också en väldigt stor förändring, när man hör chefer-
na här så pratar de bara pengar, eleverna är pengar! Så deras mål är att få hit så många 
pengar som möjligt, så många elever som möjligt.. är det väl egentligen om man ska 
hårddra det, för vi ju höra, att vi får ju inte förlora elever! Då kan det gå illa med eko-
nomin. (IP4)

Citatet belyser den intervjuade lärarens upplevelse av att den ekonomiska logi-
ken haft en stor genomslagskraft i skolans verksamhet och bland annat bidragit 
till att förändra synen på eleven. 

En annan lärare hävdar att skolans marknadsutveckling skapat ett fokus i sko-
lans verksamhet där resurser används på ett felaktigt sätt. Denne är kritisk till att 
resurser används till reklam och annan slags av marknadsföring av skolan istäl-
let för att nyttjas till exempelvis förbättrade läromedel. Detta är ett något som i 
slutändan drabbar eleverna, menar den intervjuade.

5.2.2 Förändringarnas inverkan på det dagliga arbetet
Utöver förändringar på en strukturell och organisatorisk nivå menar fem av de 
som intervjuats att skolans marknadsanpassning även påverkar föräldrars och 
elevers uppfattningar om lärarens ansvar för elevers studieresultat. De beskriver 
hur detta ansvar förändrats från att tidigare i första hand uppfattats ligga hos ele-
ver och föräldrar till att uppfattas som lärarens. De menar att det skett en an-
svarsförskjutning där lärare på ett helt annat sätt än tidigare hålls skyldiga för de 
resultat som en elev når i skolan. I vissa fall kan detta till och med komma till 
uttryck genom att läraren får en utskällning av föräldrarna om de anser att deras 
barn har fått ett för lågt betyg. Intervjupersonen säger: 

Idag ... så sitter fröken och får en utskällning av föräldrar och eleven att den har fått ett 
dåligt betyg, att de förväntar sig mera, man har flyttat över fokus, det  är lärarens fel! 
(IP2)

Citatet belyser lärarens erfarenhet av ansvarsförskjutningen. Föräldrarna förvän-
tar sig helt enkelt att läraren ska se till att deras barn inte får ett lågt betyg och 
dessa förväntningar är högre än tidigare, enligt den intervjuade. Som visats ovan 
återkommer liknande upplevelser hos flera av de som intervjuats. En annan lära-
re säger:
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Det är ju tyvärr så att det har kommit in något slags kundtänkande, vi skall cater:a [ung. 
ge service, förf. anm.] mot en kund och inte, vi skall undervisa [...] det är inte en handel 
om kunskap det handlar om och det är lite det, tyvärr, som har fått genomslag. (IP3)

Citatet vittnar om en förändrad syn på vilket ansvar som läraren uppfattas ha för 
elevers studieresultat i skolan. Den intervjuade liknar eleverna vid kunder som 
förväntar sig att läraren skall ge dem kunskaper utan att de själva behöver an-
stränga sig i någon större utsträckning. Det kan tolkas som att den intervjuade 
upplever att skolan kommit att bli en marknadsplats för kunskap, med elever 
som betalat (genom skolpeng) för en tjänst och därmed uppfattar sig vara berät-
tigade till en viss typ av service. 

Upplevelsen av att vara berättigad en viss typ av service är återkommande i ma-
terialet. Ett liknande resonemang förs av en annan av de intervjuade. Denne rela-
terar föräldrars ökade krav på lärare till systemet med skolpeng: 

Jag kan nog tala för de flesta.. att vi har nog blivit lite fegare, för det är ju både uttalade 
hot och förtäckta hot.. att ja, fixar ni inte det här, då flyttar vi till en annan skola och då 
förlorar skolan skolpengen, det är ett maktmedel! (IP1)

Citatet antyder ett hårdare klimat i skolan. Intervjupersonen använder ordet hot 
och menar att skolpengen är ett maktmedel som kan utnyttjas för att sätta en viss 
press på lärarna, vilket upplevs som negativt. Detta ser intervjupersonen som en 
direkt följd av utvecklandet av en skolmarknad, systemet med skolpeng och den 
ökad konkurrensen om elever. Om en elev är missnöjd med skolan, läraren, un-
dervisningen eller något annat så kan föräldrarna hota med att flytta eleven till 
en annan skola. Den intervjuade läraren menar att föräldrar överlag är mycket 
medvetna om skolors behov av den skolpeng som en elev för med sig. 

Beskrivningen av ett allt hårdare klimat i skolan och ett allt större ifrågasättande 
av lärarna från föräldrar delas emellertid inte av samtliga intervjuade. Två lärare 
tonar ner bilden av föräldrar som ifrågasätter lärarens betygsgrunder. Sådana si-
tuationer är inte särskilt vanligt förekommande, menar den ena. Visst förekom-
mer det, menar den andra, men det är inte alls så vanligt som man kan tro. För-
äldrar har i regel har en ganska realistisk syn på vad deras barn klarar och därför 
har det hittills inte varit något problem, menar den personen. Dessa två lärares 
beskrivningar visar de relativt olika erfarenheter som dessa lärare har. Beskriv-
ningarna visar också att relationen mellan lärare och föräldrar kan hanteras på 
olika sätt. Det är även rimligt att anta att relationen mellan föräldrar och lärare 
kan variera kraftigt mellan olika skolor. 

5.2.3 Nyansering – mycket är också samma som tidigare
I föregående avsnitt exemplifieras hur de intervjuade lärarna upplever att deras 
dagliga arbete förändrats under de år då de varit yrkesverksamma. Samtidigt 
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som det ges många exempel på förändringar menar tre av lärarna att skolans 
verksamhet också på många sätt är sig ganska lik som den var tidigare. Kärnan i 
skolans verksamhet är fortfarande densamma som tidigare. En lärare menar ex-
empelvis att lärarrollen fortfarande handlar om kontakten med människor och 
om att tycka om sina ämnen. En annan lärare menar på ett liknande sätt att re-
formerna i skolan egentligen spelar en väldigt liten roll för det dagliga arbetet 
som lärare:

Det är egentligen samma sak som vi alltid gjort men man kallar det för nya saker [...] 
för det är ju sådär i skolans värld, det är för mycket politiker, och tjänstemän som ska 
vara klåfingriga och sedan är det  val om fyra år och sedan skall man göra en massa ut-
spel men egentligen är de tomma och innehållslösa. (IP4)

Citatet ger en bild av att den intervjuade inte upplever att arbetet som lärare på-
verkas i någon särskilt hög grad av de olika reformer som genomförts i skolan. 
Förändringarna verkar mer handla om yta och politiskt symbolvärde än om nå-
gon reell förändring av skolans verksamhet, enligt dennes beskrivning. 
 
Fyra lärare menar även att förändringarna av skolans verksamhet inte nödvän-
digtvis behöver relateras till de reformer som drivits igenom i skolan; föränd-
ringar kan mycket väl förstås som en del av en större förändring som gäller 
samhället generellt. Hela bilden har förändrats och det ställs högre krav på alla 
yrken idag, menar en av de intervjuade. En annan lärare menar att skolans verk-
samhet och det dagliga arbetet med eleverna i hög grad påverkas av en kraftigt 
förändrad samhällelig syn på utbildning, bildning och kunskap under de senaste 
fyra, fem årtiondena. Denna intervjuperson säger:

Jag kan inte sätta fingret på varför det är skillnad ... men jag har noterat  att det är en stor 
skillnad [...] att utbildning, bildning, kultur o.s.v. har en annan status, en annan klang, en 
annan respekt i många andra länder än Sverige. [...] att  det här bildningsidealet  skiljer 
sig rätt mycket i Sverige och det har ju oerhört stor påverkan på skolan förstås! (IP2) 

I detta citat reflekterar intervjupersonen kring förändringar i skolan och sam-
mankopplar dem med mer övergripande förändrad syn på utbildning. Enligt den 
intervjuade påverkar denna förändring verksamheten i skolan. Den intervjuade 
menar i närhet till citatet att en marknadsliberal skola finns också i andra länder 
och därmed inte på något sätt är unikt för den svenska skolan. Ändå presterar 
elever i många andra länder bättre i internationella jämförelser av elevers kun-
skaper – det måste vara någonting annat som påverkar det svenska skolsystemet 
och elevers studieresultat än exempelvis en marknadsutveckling, menar den in-
tervjuade. Tillsammans med citaten och beskrivningarna ovan – om att skola 
och lärare egentligen gör samma saker som tidigare men kallar det för nya saker 
– blir den här beskrivningen intressant. Den lyfter frågor om lärares arbete från 
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att handla om aspekter på lokal och vardaglig nivå till ett större samhälleligt per-
spektiv. 

Jag har hittills beskrivit hur lärare upplever att deras arbete och synen på deras 
roll i skolan har förändrats. Exempel har givits på hur flera av de som intervjuats 
menar att en förskjutning skett från ett tidigare kunskapsuppdrag till mer socialt 
och omhändertagande uppdrag. Jag har även visat hur de intervjuade beskriver 
att skolan har marknadsanpassats, vilket inneburit att föräldrar och elever fått ett 
större inflytande i skolan, och hur detta givit upphov till delvis nya förväntning-
ar på lärarna. Avsnittet ovan nyanserar bilden av reformernas påverkan genom 
att relatera lärares arbete till större samhälleliga förändringar och genom att visa 
hur dessa kan förstås som en del av hur skolan förändrats. I det avslutande av-
snittet behandlas hur de intervjuade anser att förändringarna i skolan har påver-
kat lärarkåren i mer generell mening. Beskrivningarna handlar om upplevelser 
av ständigt ökande krav, om lägre socialt anseende, om misstro och slutligen om 
att inte kunna nå sin fulla potential som lärare. 

5.3 Förändringarnas konsekvenser för läraryrket
Ett tredje tema i materialet behandlar förändringarnas konsekvenser för läraryr-
ket. Det handlar om hur de intervjuade lärarna resonerar om implikationerna för 
läraryrket utanför de egna erfarenheterna; hur de tror att förändringarna påverkar 
yrket, eller professionen, mer generellt. Fyra av de intervjuade ger en bild av in-
re motsättningar mellan vad som uppfattas som ständigt ökande krav å ena sidan 
och minskad social status och samhälleligt anseende å den andra. En majoritet 
av de som intervjuats menar att man som lärare är ansatt från flera håll: från för-
äldrar, elever, rektorer och politiker. Flera beskriver upplevelsen att vara mitt i 
ett fält med krafter som drar åt olika håll, vilket de menar ger upphov till inre 
konflikter till följd av de motstridiga kraven och förväntningarna på läraren. Det 
är oförenliga krav som individen blir tvungen att hantera på egen hand, en lärare 
beskriver detta som ”ett ständigt dåligt samvete.” En annan intervjuperson me-
nar att läraryrket är ett otacksamt yrke. Denne beskriver sin upplevelse av yrkes-
rollen: 

[...] men lärare är dåligt betalt, otacksamt, just nu tycker jag att  vi är lite av en slagpåse 
faktiskt, att lärare får man göra vad man vill med [...]. (IP1)

Citatet illustrerar upplevelsen av att vara ansatt. Det speglar också ett missnöje 
med att det arbete som lärare uträttar inte uppskattas. Yrket upplevs vara både 
otacksamt och underbetalt. På ett liknande sätt menar en annan lärare att den ti-
digare positiva synen på läraren inte finns kvar. Lärare har samma skyldigheter 
som tidigare men anseendet har förändrats på ett negativt sätt. Det är sammanta-
get en snedvriden utveckling, menar den intervjuade. Ytterligare en av de inter-
vjuade säger:
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[...] förut var vi inte ifrågasatta så mycket, men nu är det mycket som ifrågasätts (IP4)

Även detta citat illustrerar det återkommande temat om upplevelsen av att lärar-
kåren ofta är misstrodd och ifrågasatt. En intervjuperson menar att ett ifrågasät-
tande av lärare förvisso kan vara någonting positivt men denne påtalar samtidigt 
vikten av att behålla synen på att yrkesfolk vet vad de gör. Intervjupersonen 
framhåller med andra ord lärarnas yrkeskunskap och professionella omdöme. 
Tre intervjupersoner menar att lärares försämrade status och minskade sociala 
anseende fört med sig en känsla av otillfredsställelse hos dem själva. 

En annan återkommande beskrivning i materialet är upplevelsen av att inte ha 
möjlighet nå sin fulla potential som lärare. Tre av de intervjuade lärarna menar 
att de senaste årens förändringar i skolan minskat förutsättningarna för att vara 
en bra lärare. Detta är nära relaterat till beskrivningarna om att skolverksamhe-
ten fokuserar på fel områden (ovan). Samtidigt som upplevelsen av att inte nå 
sin fulla potential återkommer menar andra lärare att förutsättningarna för att va-
ra en bra lärare emellertid ändå finns. En lärare menar att möjligheterna till detta 
kanske till och med är större idag än de varit tidigare. En annan poängterar att 
det idag råder en större öppenhet mellan lärare och elever och att detta är något 
som ökat förutsättningarna att kunna göra ett gott arbete. Flera lyfter alltså vad 
de ser som positiva förändringar. Merparten av de intervjuade anser dock att ett 
större fokus på kärnverksamheten skulle öka deras förmåga att nå sin fulla po-
tential som lärare.

5.4 Sammanfattning och summerande kommentarer
Sammantaget visas i kapitlet att de lärare som intervjuats överlag upplever att de 
tvingas fokusera på fel saker i sitt yrke. Det gäller dels skolans uppdrag, och 
dels ett ökat inslag av administrativa arbetsuppgifter. Detta beskrivs som en för-
ändring över tid som tar utrymme från undervisningen, som samtidigt beskrivs 
som det mest centrala i lärarnas yrkesutövning. Inte sällan relateras kraven på 
administration och redovisning till vad som uppfattas som en samhällelig miss-
tro gentemot yrket och rollen som lärare. Den ökande administrativa arbetsbör-
dan upplevs ta resurser och fokus från arbetet med eleverna, vilket innebär en 
inre konflikt för flera intervjuade lärare. Utöver ökande administrativa uppgifter 
pekar flera lärare på en hög förändringstakt i skolan de senaste åren. Ett tredje 
centralt tema är erfarenheten av en ansvarsförskjutning där elever och föräldrar 
betraktar läraren som betydligt mer ansvarig för elevers betyg än tidigare. Flera 
av de som intervjuats menar att klimatet i skolan blivit hårdare och relaterar 
själva denna förändring till marknadsanpassningen av skolan. Utöver detta me-
nar flera av de intervjuade lärarna att yrkets sociala anseende och status försva-
gats. 
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Samtidigt nyanseras reformernas påverkan på den egna yrkesutövningen av någ-
ra lärare som menar att arbetet som lärare i stort sett är sig ganska likt nu som 
tidigare. En av de som intervjuats pekar även på friskolornas positiva inverkan 
på den kommunala skolan. Sammantaget menar merparten att förutsättningarna 
för att göra ett bra arbete emellertid finns men att de kunde varit bättre. De här 
beskrivningarna summerar i stora drag ett genomgående tema i hela resultat-
sammanställningen, nämligen att de lärare som intervjuats – trots upplevelser av 
försämrade förutsättningar i arbetet som lärare och trots att de många gånger 
upplever sig vara fångade mellan olika oförenliga krav – känner en stark yrkes-
stolthet och en stark vilja till att värna elevernas bästa i skolan.
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6 DISKUSSION
I detta kapitel tolkas det empiriska resultatet i relation till tidigare anförd teori 
och forskning vilket innebär en fördjupad analys. I kapitlets andra del förs en 
kritisk diskussion om studiens metodologiska styrkor och svagheter. Avslut-
ningsvis redogör jag för studiens slutsatser och ger förslag till fortsatt forskning.

6.1 Resultatdiskussion och expanderad analys
I föregående kapitel visades vad som av de intervjuade lärarna upplevs som en 
informell konflikt om skolans uppdrag. Undervisningen uppfattas ha kommit i 
skymundan och flera lärare ger uttryck för att de tvingas fokusera på fel saker i 
sitt arbete. De menar att allt mindre tid ägnas åt undervisning och beskriver hur 
de upplever detta som motstridiga krav, vilket ger upphov till inre konflikter hos 
dem. Flera lärare artikulerar vad de upplever som en ansvarsförskjutning där lä-
raren hålls mer ansvarig än tidigare för elevers studieresultat. Andra lärare åter-
ger känslan av ett hårdare klimat i skolan. Återkommande i materialet är be-
skrivningarna av en upplevd misstro gentemot lärare generellt och av en situa-
tion där yrkets sociala anseende och status har devalverats. Flera av de intervju-
ade har erfarenhet av att vara ifrågasatt från flera håll och av att ibland inte upp-
skattas för det arbete som han eller hon utför. Sammantaget menar lärarna att si-
tuationen i skolan ger upphov till en känsla av otillfredsställelse och till känslan 
av att inte kunna nå sin fulla potential som lärare.24

I kapitlen tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter sätts lärarnas situa-
tion in i en vidare internationell forskningskontext vilken beskriver situationen 
som besvärande, präglad av en hög förändringstakt och dessutom som mer 
komplex än tidigare. Många studier sätter detta i samband med marknadsan-
passningen av skolans, som de menar på flera sätt har försämrat förutsättningar-
na för lärares arbete. Kraven på en mer effektiv skola med lärare som levererar 
en förbättrad kvalitet – med utgångspunkt i mätningar av elevers studieresultat – 
har å enda sidan ökat samtidigt som det, å andra sidan, satsats allt mindre resur-
ser på lärarna i skolan (Ball, 2003; Codd, 2005; Day, 2000). Codd (2005) be-
skriver vad han menar är en ekonomisering och en ökad politisk styrning av sko-
lors verksamhet. Day och Smethem (2009) hävdar att lärare på många sätt 
tvingas in i en kultur av marknadsideal och ansvarsutkrävande. Tidigare svensk 
forskning beskriver lärares arbete som mitt i ett ständigt flöde av förändringar 
(se Lundström, 2007) och som ett spänningsfält mellan marknadens och profes-
sionens logiker (Lundström & Parding, 2011). Marknadsreformerna har på flera 
sätt förändrat vad det innebär att vara lärare (Ball, 2003; Gustafson, 2010) sam-
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tidigt som flera aktörer konkurrerar om att få definiera innerbörden av att vara 
professionell som lärare (Day, 2002). 

Hur kan då lärarnas beskrivningar av sina erfarenheter och upplevelser förstås 
med hjälp av tidigare anförd teori och forskning? Vilka spår av skolans mark-
nadsanpassning finns i de intervjuade lärarnas erfarenheter och upplevelser av 
den egna yrkesutövningen och av rollen som lärare? Den marknadsanpassning 
som skolan genomgått har uppenbara kopplingar till den situation som lärarna 
beskriver. Att relatera till forskning som på olika sätt belyser konsekvenserna av 
att skolan kommit att organiseras i enlighet med marknadsprinciper har med 
andra ord potential att bidra med en ökad förståelse för lärarnas erfarenheter av 
sin yrkesutövning och för de implikationer som skolans marknadsanpassning 
och associerade förändringar har för lärares vardag. 

Detta kapitel innehåller fyra huvudavsnitt. Det första behandlar lärarnas upple-
velser av hur yrket kommit att utgöras av en allt större del administrativa uppgif-
ter. Efter det följer ett avsnitt som behandlar lärarnas motstånd mot obalansen 
mellan undervisning och administration. Det tredje avsnittet belyser lärarens an-
svar och hur det förändrats och utökats, i synnerhet när det gäller elevers studie-
resultat. I det fjärde avsnittet pekar jag på några potentiella risker som är för-
knippade med de erfarenheter som de intervjuade lärarna beskriver. Kapitlet av-
slutas med att några summerande kommentarer ges. 

6.1.1 Den ifrågasatta lärarrollen – att hålla ryggen fri
Ett av resultatkapitlets större teman behandlar lärarnas upplevelser av hur yrket 
kommit att utgöras av en allt större del administrativa uppgifter. Som visats ovan 
beskriver de intervjuade lärarna vad de upplever som ständigt ökande krav på 
redovisning och på möjligheten att följa upp deras arbete. Detta visar sig som 
allt mer pappersarbete och som att betygsåterkoppling till elever blivit en tung-
rodd byråkratisk process. Flera lärare pekar på att undervisningen hamnat i 
skymundan och att de, som en konsekvens av ökad administration, tvingas foku-
sera på fel saker i yrket. Situationen ger inte sällan upphov till inre konflikter. 

Detta förhållande ligger helt i linje med hur Day (2000) menar att ökade krav på 
måluppfyllelse är en del i skolans marknadsanpassning. Med marknadsanpass-
ningen följer också en idé om ökade möjligheter till förbättrad måluppfyllelse 
genom resultat möjliga att mäta (ibid.). I marknadsreformerna finns inbyggda 
ideal av att utkräva ansvar (Day, 2002) men även av att mäta, utföra och leverera 
(Ball, 2003; Gustafson, 2010). I den marknadsanpassade skolan omvandlas kva-
litet till indikatorer möjliga att mäta och med detta följer uppföljning och 
granskning (Codd, 2005). I relation till dessa förändrade synsätt på skolans 
verksamhet blir en förändring av ökad administration rimlig. Ett förändrat syn-
sätt på skolans verksamhet för med andra ord med sig en förändrad idé om hur 
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en ökad effektivitet och en förbättrad kvalitet ska kunna nås (Day, 2000). Den 
ökade administrationen kan vidare förstås som det avtryck som Ball (2003) häv-
dar att marknadsreformerna gör på ett organisatoriskt plan och som den ekono-
misering av skolans verksamhet som Codd (2005) beskrivit. I relation till lärar-
nas upplevelser av en ökande byråkratisering av skolan ser jag även paralleller 
med Max Webers arbeten om byråkratisering och rationalisering i det moderna 
samhället. Enligt Weber (1986) är administration och rationalisering ett nödvän-
digt inslag i framväxten av byråkratiska organisationer – en utveckling som We-
ber menar utmärker det moderna, kapitalistiska samhället (ibid.). Den förändring 
med ökande administration i skolan i det senmoderna samhället blir mot denna 
bakgrund en logisk utveckling. 

Mål som är möjliga att mäta kan även förstås som ett sätt att politiskt styra sko-
lans verksamhet (Ball, 2003; Gustafson, 2010). Lärarnas upplevelser av ökad 
administration kan i detta sammanhang tolkas om ett uttryck för den nya typen 
av styrning och kontroll som flera forskare menar präglar en marknadsanpassad 
skola och offentlig sektor (Ball, 2003; Ball & Olmedo, 2013; Day & Smethem, 
2009; Lemke, 2001; Rose, 1999: Rose & Miller, 2010). En intressant parallell i 
sammanhanget är hur Ball (2003) skriver om controlled de-control och om re-
regulation. Enligt honom syftar reformerna inte till att minska statens makt utan 
syftet är snarare att skapa och att iscensätta en ny typ av mindre synlig kontroll. 
Detta uppvisar likheter med hur Rose (1999) skriver om att styra på distans 
(ibid.). Enligt honom har statens roll i det neoliberala samhället förändrats från 
att tidigare bedriva verksamheter till att istället avreglera dem och med detta ut-
kräva ansvar på avstånd (ibid.). 

Att vara lärare tycks ha förändrats. De administrativa uppgifterna som de inter-
vjuade menar tillskrivs lärarrollen kan förstås som ett uttryck för detta, det vill 
säga att dessa uppgifter numera ingår i lärarrollen. En närliggande tolkning kan 
vara att läraren görs till säljare, med Fredrikssons (2010) begrepp, det vill säga 
att kunden (föräldrar och elever) har rätt till den insyn som administrationen ger. 
De intervjuade lärarnas beskrivningar skildrar hur andra aktörer än lärarprofes-
sionen allt mer kommit att definiera vad som ingår i lärarens tjänst. Intressant att 
notera i detta sammanhang är att en viktig avsikt med marknadsreformerna i 
skolan har varit att just öka föräldrars och elevers inflytande i skolans verksam-
het. 

En sammantagen tolkning av lärarnas beskrivningar av obalansen mellan under-
visning och administration kan vara att den ämnesinriktade undervisningen i 
praktiken riskerar att komma till korta när andra uppdrag och styrningsmentali-
teter blir mer dominerande. Lärarna är emellertid inte helt passiva inför dessa 
förändringar. I följande avsnitt belyses den kritik som lärarna riktar mot vad de 
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uppfattar som hela tiden ökande administrativa uppgifter och jag visar hur deras 
kritik kan tolkas och förstås. 

6.1.2 Balansen mellan anpassning och motstånd
En intressant fråga är i vilken utsträckning som lärarna har anpassat sig till och 
anammat en ny kultur av uppföljning, granskning och kontroll. Som framgått av 
resultatkapitlet och som antyds ovan upplever emellertid flera av de intervjuade 
lärarna inte att de har kunnat göra denna kultur till sin egen. Det sätt på vilket de 
opponerar sig mot det ökade inslaget av granskning och redovisning (administ-
ration) kan även uppfattas som en splittring mellan marknadens logik och pro-
fessionens logik, som Lundström och Parding (2011) beskrivit. Med en sådan 
utgångspunkt kan lärarnas artikulerade motstånd mot obalansen mellan under-
visning och administration förstås som en kritik mot hur en administrativ eller 
byråkratisk rationalitet står i konflikt med lärarnas uppfattningar om elevernas 
bästa och mot vad de uppfattar vara deras huvudsakliga uppdrag – värderingar 
som väger tungt inom professionen. 

Det motstånd som lärarna riktar mot den ökande administrationen kan samtidigt 
tolkas som delvis en reaktion mot en ständigt ökande arbetsbelastning. Ökad 
administration innebär mer arbete som ska utföras på samma tid, vilket också 
innebär en stress för läraren. Ytterligare en grund för kritik som nämns av de in-
tervjuade är vad de upplever som en misstro gentemot professionen i sig. De 
administrativa uppgifterna upplevs ibland som ett tvång och som något som 
minskar det egna handlingsutrymmet, något som kan jämföras med den skepsis 
mot reformernas reella utfall som Alexandersson (1999), Stenlås (2009), Sjöberg 
(2010) och Persson (2012) givit uttryck för. 

Sammantaget är det tydligt att lärarna inte förhåller sig helt passiva inför de för-
ändringar som genomdrivits i skolan. Sättet på vilket de artikulerar och reflekte-
rar över genomförda förändringar och hur dessa inverkat på det dagliga arbetet 
kan snarare tolkas som tecken på ett motstånd. Enligt Ronny Högberg, forskare i 
pedagogiskt arbete, (2009) har motstånd som begrepp i tidigare studier vanligen 
knutits till just frågor om makt, dominans och missnöje. Han menar att mot-
ståndsbegreppet sammantaget kan förstås som strategier för att hantera olika as-
pekter av tillvaron vilka uppfattas som negativa (ibid.). Ur Högbergs perspektiv 
är lärarnas reflektioner ett tecken på att förändringarna av skolan inte uteslutan-
de kan betraktas som något som sker och ”drabbar” lärarna. Det är tydligt att de 
de reagerar och detta, menar jag, kan förstås som en form av motstånd. I detta 
sammanhang kan det vara värt att nämna den brittiske sociologen Anthony Gid-
dens (1996, 1999) struktureringsteori och hur han med denna argumenterar för 
att aktör och struktur hänger samman och innebär en ömsesidig påverkan. Enligt 
Giddens är människan högst medveten och reflexiv, vilket innebär att hon inte 
bara är självmedveten utan också övervakar ett ständigt flöde av pågående akti-
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viteter i sin omgivning. Människan måste enligt Giddens betraktas som en aktivt 
handlande varelse i relation till sin omgivning (ibid.). På liknande sätt vore det 
en missuppfattning att betrakta lärarna som helt underordnade samhällsstruktu-
rer. De har, tvärtom, personliga och professionella åsikter och motiv i förhållan-
de till de förändringar som påverkar deras arbete. Detta framkommer tydligt i 
intervjuerna.25 I likhet med Giddens, menar jag att aktörens (här lärarens) hand-
lingsutrymme präglas av både möjligheter och begränsningar. 

6.1.3 Oförenliga krav – lärarens förändrade ansvar
Ett tema i det empiriska materialet är lärarens ansvar och hur det förändrats och 
utökats, i synnerhet när det gäller elevers studieresultat. Lärarna upplever sig 
dessutom vara allt mer ansvariga för elevernas sociala fostran. Flera av de inter-
vjuade lärarna menar att deras uppdrag som lärare i en allt större utsträckning 
kommit att handla om att sköta kontakten med elever och föräldrar och att un-
dervisningen därav har kommit i skymundan.

Lärarnas beskrivningar av hur uppdraget utökats kan, anser jag, förstås som ett 
exempel på lärares mångfacetterade utbildningsuppdrag. Detta skapar i sig 
spänningar mellan hur olika delar av uppdraget ska balanseras mot varandra, det 
vill säga vad som ska prioriteras. Det gäller t.ex. det fostrande uppdraget å ena 
sidan och kunskapsuppdraget å den andra (jfr. hur Berg, 2003 och Gustafson, 
2010, menar att just spänningen mellan den ämnesinriktade kunskapsutveck-
lingen och elevers sociala fostran är utmärkande för lärares dubbla uppdrag). 

Lärarnas beskrivningar av hur deras uppdrag förändrats kan inte betraktas fristå-
ende från de förändrade synsätt på lärarrollen som beskrivits ovan i form av 
ökande administrativa uppgifter. Administration handlar om granskning, redo-
visning, uppföljning och dokumentation – vilket bildar grunden för utkrävande 
av ansvar. Även lärarnas upplevelser av ett ökat ansvar för elevers studieresultat 
och sociala fostran kan enligt mig förstås i relation till ett ökat ansvarsutkrävan-
de. Ett ökat ansvarsutkrävande manifesteras inte bara i ökande administrativa 
uppgifter utan även i de förändrade förväntningar som föräldrar och elever riktar 
mot lärarna. Mot bakgrund av de intervjuades beskrivningar menar jag att den 
transparens som redovisning och uppföljning ger i vissa fall har blivit ett sätt att 
som förälder ifrågasätta lärare istället för att göras mer delaktig i lärares arbete. 
Ett förhållande som präglas av större ifrågasättande av lärare bör förstås i förhål-
lande till lärarprofessionens försvagade ställning gentemot föräldrar och elever 
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(jfr. Codd, 2005; Persson, 2012; Stenlås, 2009) och till föräldrars ökade möjlig-
heter att ifrågasätta lärares arbete som Persson (2012) beskrivit. 

Sammantaget kan lärarnas yrkessituation förstås som paradoxal. Som visats 
ovan upplever lärarna att kraven från föräldrar och elever på måluppfyllelse och 
elevers studieresultat är högre än tidigare. Samtidigt upplever lärarna att de har 
mindre tid än tidigare att ägna åt undervisningen i skolan, detta som konsekvens 
av vad de menar är ett ökat inslag av administration. En intressant fråga är då 
vilka eventuella risker som är förknippade med den yrkessituation som lärarna 
beskriver? Innan detta avsnitt avslutas ska jag i korthet beröra några av de psy-
kosociala risker som flera forskare menar kommit att förstärkas i takt med att 
skolans marknadsanpassning och dess tillhörande ideal blivit mer framträdande i 
lärares dagliga arbete. 

6.1.4 Att framhärda och överleva som lärare
Som beskrivits i min redogörelse för uppsatsens teoretiska referensram menar 
Day et al. (2006) att läraridentiteten och den egna självbilden hänger tätt sam-
man. Läraridentiteten och den egna självbilden är vidare avgörande för den egna 
självkänslan och för den ansvarskänsla lärare känner inför arbetet (ibid.). Sachs 
(2001) menar att diskurser formar lärares sätt att vara. Ball (2003) belyser ris-
kerna med att ett ifrågasättande från yttre aktörer riskerar att leda till ett inre 
ifrågasättande hos lärare och, i förlängningen, till psykisk ohälsa (ibid.). 

I detta sammanhang är det relevant att uppmärksamma hur de intervjuade lärar-
na beskriver hur de upplever sig vara ifrågasatta på ett annat sätt än tidigare, av 
såväl föräldrar som av elever. De ger även uttryck för en stark ansvarskänsla in-
för arbetet och för att förknippa den egna läraridentiteten med sin självbild. Det 
verkar även som att de – trots motstridiga krav – försöker leva upp till sina egna 
och andras förväntningar på yrkesrollen. Detta kan tolkas som ett uttryck för en 
vilja hos lärarna att utföra sin yrkesutövning så bra som möjligt, något som bär 
likheter med den amerikanske sociologen Richard Sennetts (2007) beskrivning 
av hur alla människor vill uppleva tillfredsställelsen av att göra något bra och 
har ett behov av att tro på vad de gör. Möjligheten att vara hantverksskicklig – i 
bemärkelsen att önska göra något bra för dess egen skull – är enligt Sennett vik-
tigt i den tid av snabba förändringar och krav på flexibilitet som han menar kän-
netecknar dagens arbetsliv (ibid.). Det verkar emellertid som att lärarnas ut-
rymme att vara hantverksskickliga har begränsats kraftigt. Som visats ovan me-
nar lärarna att de ökade kraven på uppföljning och kontroll inneburit att de inte 
ges möjlighet att fokusera på de huvudsakliga arbetsuppgifterna. 

6.1.5 En nyansering 
En majoritet av de intervjuade lärarna beskriver en i stort sett samstämmig bild. 
Men det finns också andra inslag som gör att det finns skillnader mellan mitt 
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material och den situation som t.ex. Ball (2003) beskriver. Som framgått av re-
sultatredovisningen delas inte bilden av en fullt så negativ situation som Ball 
skildrar. En lärare menar till och med att förutsättningarna för yrkesutövningen 
är bättre än tidigare. När det gäller förutsättningar är det därför rimligt att anta 
att de varierar kraftigt mellan olika skolor. Även de olika skolornas elevsam-
mansättning väger troligen in. Hur yrket och situationen på arbetsplatsen upp-
levs och hanteras varierar dessutom med den enskilde och dennes erfarenheter 
(se Fredriksson, 2010; Lundström & Holm, 2011; Lundström & Parding, 2011). 
Sammantaget är detta exempel på faktorer som gör bilden av lärarnas upplevel-
ser och erfarenheter mer komplex, det vill säga att de kan yttra sig och hanteras 
på olika sätt.

6.1.6 Några summerande kommentarer
Med hjälp av den teori och forskning som behandlats i uppsatsens tidigare delar 
har jag ovan argumenterat för att olika aspekter skolans marknadsanpassning de 
senaste decennierna hänger samman med lärares upplevelser av ökade krav, med 
deras känsla av misstro gentemot den egna yrkesutövningen och med yrkets för-
svagade status och sociala anseende. Jag har visat hur lärare uppfattar sig vara 
under press från förväntningar från olika håll och hur dessa förväntningar impli-
cerar motstridiga krav. För att analysera studiens empiriska material har såväl 
svensk som internationell forskning använts för att belysa skolans förändringar 
ur ett strukturellt makrosociologiskt perspektiv och ur ett mikrosociologiskt ak-
törsperspektiv. Syftet med detta har varit att belysa lärares arbete och rollen som 
lärare på olika sätt och därigenom bidra med en fördjupad förståelse för rollen 
som lärare. Med stöd av min analys och tidigare forskning på området uppfattar 
jag att den kritik som riktats mot skolan och mot lärare många gånger inte tycks 
ha tagit tillräcklig hänsyn till de förändrade (och försämrade) förutsättningar 
som bland annat Day (2000), Ball (2003), Codd (2005) och Brante (2008) upp-
märksammat och menat varit utmärkande för skolan och läraryrket de senaste 
decennierna. 

6.2 Metoddiskussion 
I metodkapitlet redovisades studiens metodologiska ansats och genomförande. 
Detta inbegrep en beskrivning av arbetsprocessens olika steg, de val som gjorts 
under arbetets gång och motiv för studiens utformning i relation till syfte och 
forskningsfrågor. I detta avsnitt diskuteras tillvägagångssättet och studiens tro-
värdighet efter genomförandet av det empiriska arbetet och analysen av materia-
let.
 
En studies validitet handlar till stor del om att jag undersökt det jag utger mig 
för att ha undersökt (Bryman, 2002). En förutsättning för detta är att välja rätt 
material i relation till studiens syfte. Det empiriska materialet måste med andra 
ord ha möjlighet att besvara undersökningens syfte och forskningsfrågor på ett 
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tillförlitligt sätt (ibid.). Möjligheten att bedöma tillförlitligheten avgörs i sin tur 
av studiens genomskinlighet, det ska med andra ord vara möjligt att som utom-
stående kunna följa och kritiskt bedöma de val och tolkningar som gjorts under 
arbetets gång (Bryman, 2002). Innan jag kommenterar i vilken mån studiens re-
sultat, tolkningar och slutsatser kan anses trovärdiga och tillförlitliga vill jag 
emellertid säga något om kvaliteten på det empiriska materialet och på den ana-
lys och de tolkningar som gjorts av studiens resultat.

Som framgått ovan utgörs studiens empiriska material av intervjuer med lärare 
som har relativt lång yrkeserfarenhet. De har varit väl förtrogna med de frågor 
som tagits upp under intervjuerna. Det har inte förekommit att någon av de in-
tervjuade haft svårt att förstå eller förhålla sig frågorna. Frågorna i studien kny-
ter an till lärarnas naturliga miljö och det empiriska materialet kan därför anses 
hålla en hög ekologisk validitet (Bryman, 2002). Det empiriska materialet utgörs 
inte av oreflekterat tyckande26 och det är heller inte färgat av att ledande frågor 
ställts. Jag har strävat efter att vara tydlig med att det varit just deras upplevel-
ser, erfarenheter och känslor som varit av intresse. Mot denna bakgrund kan det 
empiriska materialet anses hålla en hög autenticitet.

Att lärarna själva fick anmäla sitt intresse för att delta i studien aktualiserar frå-
gan om det finns några mönster i vilka som tackat ja till medverkan och vilka 
som inte valt att delta. Kan studiens syfte och frågor ha haft betydelse för vilka 
som tackat ja till att delta? Jag anser frågan vara svår att besvara. Det är möjligt 
att de som valt att delta har en mer kritisk inställning än genomsnittet när det 
gäller förändringar inom skolan, men det går också att tänka sig motsatsen. Det-
ta är inte möjligt att säga, men är enligt min mening av underordnad betydelse 
eftersom studien inte gör anspråk på att göra den typen av generalisering. Mitt 
intryck av de intervjuade är emellertid att de är lärare som har en vana att reflek-
tera över sitt arbete. Under intervjuerna har exempel på såväl positiva som nega-
tiva förändringar framkommit. Detta har, trots ovan beskrivna svårigheter med 
urval, givit en bredd i de utsagor som utgör studiens resultat. 

I samband med att studiens resultat presenterats har belysande citat givits, detta 
för att ge läsaren möjlighet att själv bedöma de tolkningar som gjorts av det em-
piriska materialet. Resultatet har relaterats till tidigare forskning om hur skola 
och lärares arbete förändrats. Resultatet har därtill relaterats till ett teoretiskt av-
snitt som ger läsaren en möjlighet att kritiskt bedöma hur resultatet analytiskt 
har behandlats och tolkats. Sammantaget borgar detta för att de analyser och 
tolkningar som gjorts av det empiriska materialet kan anses rimliga och trovär-
diga. 
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Ytterligare en fråga rör kunskapsanspråk, d.v.s. vilken giltighet som resultatet 
och slutsatserna av studien har. Eftersom studien är en kvalitativ intervjustudie 
baserad på sex intervjuer där ett stort utrymme har givits de intervjuades egna 
beskrivningar, kan den beskrivas som en djupstudie av ett fåtal individers erfa-
renheter. En styrka med en sådan studie är det fylliga och mångfacetterade mate-
rial som genereras, vilket är grunden för att den här studien har potential att bi-
dra med värdefulla insikter om hur lärare upplever sitt yrke och sina yrkesroller i 
ljuset av ovan beskrivna förändringar. Samtidigt gör det begränsade urvalet 
emellertid att de empiriska resultaten inte kan anses representativa för alla lärare 
och jag gör med studien heller inga anspråk på att studiens resultat, tolkningar 
och slutsatser bör generaliseras på det sättet.

Avslutningsvis det rimligt att ställa frågan om vad en alternativ metod eller ut-
formning av studien hade kunnat tillföra. Ett sätt, som är närliggande, hade kun-
nat vara att genomföra fokusgruppintervjuer med lärare. Ett sådant upplägg hade 
erbjudit möjligheten att tillsammans i grupp diskutera några av de områden som 
behandlas i studien. Detta hade också tillfört ett inslag av interaktion mellan lä-
rare, vilket ibland innebär att intervjuaren har en mer tillbakadragen roll i samta-
let i jämförelse med vanliga intervjuer. Samtidigt är några av nackdelarna med 
fokusgruppen, enligt Bryman (2002), att problematiken med så kallade gruppef-
fekter som riskerar att färga det empiriska materialet. Därtill menar Bryman att 
det empiriska materialet är betydligt svårare att analysera än då exempelvis kva-
litativa semistrukturerade intervjuer används som insamlingsmetod. 

Ett ytterligare alternativ för studiens utformning hade kunnat vara att genomföra 
undersökningen som en mindre etnografisk studie och att observera lärarnas fak-
tiska arbete. Detta implicerar också en annan formulering av syftet med studien. 
Styrkan i ett sådant upplägg hade varit möjligheten att beskriva det arbete som 
faktiskt pågår (jfr. Patton, 1980). Enligt Patton kan observationer fånga upp så-
dant som de observerade inte skulle vilja tala om i en intervjusituation. Det är 
även rimligt att en del av lärarnas faktiska arbete är oreflekterat, det vill säga så-
dana handlingar och strategier som tas för givna och därför inte artikuleras un-
der en intervjusituation.27  Samtidigt finns emellertid ett antal svårigheter med 
etnografiska studier. Den största problematiken i relation till den här studien är 
den etiska; studiens empiriska material utgörs av lärare verksamma inom gym-
nasieskolan. Med andra ord finns en uppenbar problematik förknippad med att 
de allra flesta elever är under arton år gamla, vilket hade krävt särskilda godkän-
nanden. Även risken för att de som observeras påverkas av forskaren (observa-
törens) närvaro är överhängande (ibid.). Det senare brukar i etnografiska studier 
hanteras genom studier över en längre tidsperiod, vilket inte utesluter en påver-
kan men bidrar till en normalisering av forskarens närvaro. Med hänsyn till den 
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tid som fanns till förfogande för denna studie var det inte ett reellt alternativ att 
genomföra en sådan typ av undersökning.

Sammantaget har det valda upplägget varit det mest relevanta för denna studies 
syfte, det vill säga att belysa just lärares upplevelser. Som visats lämpar sig en 
semistrukturerad, kvalitativ intervju väl för detta. Metoden lämpar sig även väl 
med tanke på denna studies omfattning och tidsmässiga ram.

6.3 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 
Syftet med den här studien har varit att undersöka lärares erfarenheter och upp-
levelser av de senaste decenniernas marknadsreformer i skolan och dess associe-
rade förändringar. I relation till detta har jag även undersökt hur förändringarna 
uppfattats ha påverkat den egna yrkesutövningen och rollen som lärare. 

Lärarna menar att en betydelsefull förändring är ett ökat inslag av administrativa 
uppgifter. De beskriver detta som en förändring som skett över tid och som tar 
resurser och utrymme från vad som betraktas som deras viktigaste arbetsuppgift: 
undervisningen och kontakten med eleverna. Ett återkommande tema i intervju-
erna är även hur flera av lärarna pekar på en hög förändringstakt i skolan de se-
naste åren. 

En övergripande upplevelse bland majoriteten av de intervjuade är att de tvingas 
fokusera på fel saker i sitt yrke vilket flera av de intervjuade upplever som en 
konflikt med de egna idealen om vad yrkesutövningen bör syfta till. I relation 
till ökade administrativa uppgifter beskriver flera av lärarna hur de känner sig 
ansatta och ifrågasatta från flera håll. Att hålla ryggen fri är en återkommande 
beskrivning nära relaterat till upplevelsen av att vara ifrågasatt. Flera av lärarna 
kopplar också de ökade kraven på administration och redovisning till en slags 
samhällelig misstro gentemot den egna professionen. Lärarna beskriver hur en 
ansvarsförskjutning skett där föräldrar och elever håller lärare mer ansvariga än 
tidigare för elevers studieresultat och sociala fostran. Detta samtidigt som yrkets 
sociala anseende och status upplevs ha sjunkit. 

Den situationen som beskrivs av de intervjuade kan på många sätt tolkas som 
paradoxal då yrkesutövningen å ena sidan präglas av en ökande arbetsbelastning 
och ökat ansvar samtidigt som yrkets status och anseende å andra sidan försva-
gats kraftigt. Flera av lärarna ger utryck för att inte uppskattas för det arbete de 
utför i skolan. Resultatet visar att lärarna många gånger upplever oförenliga krav 
som inte sällan leder till inre spänningar mellan hur olika delar av uppdraget ska 
balanseras mot varandra. 

Mot bakgrund av dessa resultat kan följande slutsatser dras: För det första är lä-
rarnas upplevelser av ökade krav på redovisning uppföljning och kontroll helt i 
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linje med flera forskares beskrivningar av hur det i marknadsreformerna finns 
inbyggda ideal av ansvarsutkrävande. För det andra tycks rollen som lärare ha 
förändrats. Resultatet av studien indikerar att läraren delvis ”görs” till säljare 
och elever och föräldrar till kunder med rätt till den insyn som administrationen 
i arbetet ger. För det tredje är ett viktigt fynd att lärarna inte är helt passiva inför 
de förändringar som genomdrivits i skolan. Resultatet visar att lärarna artikule-
rar och reflekterar över de förändringar som skett. Detta kan tolkas som ett teck-
en på motstånd och skiljer denna studies resultat från stora delar av den tidigare 
forskningen. 

Studien bör sammantaget ses som ett empiriskt bidrag inom forskningsfältet för 
studier av skolans marknadsanpassning. Uppsatsen bör även ses som ett inomve-
tenskapligt, utbildningssociologiskt bidrag till ett område där flera forskare ef-
terfrågat ytterligare studier av marknadsreformer i skolan utifrån ett lärarprofes-
sionellt perspektiv. Vad gäller den utomvetenskapliga relevansen kan studien va-
ra ett bidrag i form av en kritisk vetenskaplig belysning av aktuella förändringar 
som rör skola och lärares arbete.

Med utgångspunkt i studiens resultat och den tidigare forskningen inom området 
för skolans marknadsanpassning vill jag avslutningsvis ge några förslag till fort-
satta studier. Mot bakgrund av de skillnader som uppmärksammats mellan lärar-
nas upplevelser kan det vara relevant med mer omfattande intervjustudier. Det 
finns en relevans i att intervjua lärare yrkesverksamma inom fristående skolor då 
detta är en typ av röster som inte kommit fram i denna studie. 

En liknande studie med en annan design skulle kunna undersöka lärares faktiska 
handlande och vilka strategier som lärare använder sig av för att hantera olika 
krav i sitt dagliga arbete. Som framgått ovan har denna uppsats endast behandlat 
lärares artikulerade upplevelser och strategier. Vad lärare faktiskt gör är något 
som legat utanför det här arbetets syfte och forskningsfrågor. Mot bakgrund av 
studiens resultat kan det slutligen vara intressant att mer ingående undersöka 
konsekvenserna av motstridiga krav och inre konflikter för lärares själsliv. 
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BILAGA 1: BREV TILL REKTORER

Hej!
Mitt namn är Joakim Strindberg och jag studerar sociologi vid Linköpings Uni-
versitet. Jag skriver för närvarande en uppsats på avancerad nivå om lärares ar-
bete och arbetsvillkor. Under de senaste decennierna har flera förändringar av 
skolan genomförts som har betydelse för lärarnas yrkesutövning. Den här studi-
en syftar till att ge lärare en möjlighet att berätta om sitt dagliga arbete i skolan. 
Det är många som har åsikter om skolan idag men lärarna själva kommer sällan 
till tals.

Studien baseras på 8-10 intervjuer med lärare från olika skolor. Jag skulle vilja 
komma i kontakt med ett par lärare från X-skolan som har fem års yrkeserfaren-
het eller mer, om det är möjligt, och som kan tänka sig att bli intervjuade. 

Intervjun kommer att utgå från ett antal teman som exempelvis hur man ser på 
skolans utveckling eller vilka eventuella hinder och möjligheter man upplever i 
sitt yrke som lärare. Samtalet kommer att vara ganska fritt upplagt och bero 
mycket på vad den enskilde läraren själv anser vara viktigt och intressant att be-
rätta om. Deltagandet är givetvis helt frivilligt under hela processen och materia-
let kommer att behandlas så att det inte framgår vilka som har blivit intervjuade 
i den färdiga rapporten. 

Det skulle vara mycket värdefullt för mig att få möjlighet att komma i kontakt 
med lärare på X-skolan!

Vid eventuella frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig till mig genom 
att svara på detta mejl eller per telefon, XXXX XXX XXX.

Med vänliga hälsningar 
Joakim Strindberg
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BILAGA 2: INTERVJUGUIDE

Intervjuguide
• Presentation
• Studiens syfte
• Om intervjun
• Hanteringen av materialet
• Samtycke till inspelning

Inledning

1. Skulle du vilja berätta lite om dig själv och din utbildnings- och yrkes-
bakgrund?
- när började du att arbeta som lärare?
- stadier, ämnen?

2. Skulle du vilja berätta lite om hur det kom sig att du ville bli just lärare?

3. Hur ser du på skolans utveckling under dina yrkesverksamma år?
- vad är i stort sett likadant nu som tidigare?
- vad har ändrat sig? hur påverkar det din arbetssituation?

4. Vad innebär det att vara lärare idag?

5. Blev arbetet som lärare som du hade tänkt dig?
- ev skillnader, exempel

Övergång
De senaste åren har flera förändringar av skolan genomförts:
• En mer lokal styrning av skolan.
• Övergången från regel- till resultat och målstyrning.
• Elever och föräldrars ökade inflytande, bland annat genom skolval.
• Konkurrens mellan skolor – friskolorna.
• En ökad uppföljning och kontroll från statens sida.

6. Anser Du att just de här förändringarna har påverkat skolan som ar-
betsplats ?
- skulle du vilja beskriva hur?

7 Vilken betydelse har förändringarna haft för Dig personligen, som lärare?
- skulle du vilja beskriva hur? exempel?

8. Är det Någon av förändringarna som Du anser har påverkat dig mer än
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någon annan i ditt yrke som lärare?
- på vilket sätt?
- är det någon annan förändring som märks mycket tycker du?

(9. Om du tänker på reformerna som helhet, skulle Du säga att de Innebu-
rit
positiva eller negativa effekter i ditt dagliga arbetet?)
- skulle du vilja utveckla? exempel?

10. Har reformerna påverkat balansen mellan den tid Du lägger på under-
visning och på andra arbetsuppgifter?
(eventuellt: tycker du att du kan använda din arbetstid till rätt saker?)

Jag kommer nu att ställa mer detaljerade frågor om Dina upplevelser av någ-
ra specifika reformer

Den första frågan handlar om decentraliseringen av skolansvaret, dvs att
kommunerna fått större ansvar för skolans verksamhet.

11. Upplever Du att detta givit dig mer eller mindre frihet i din roll som lä-
rare?
- på vilket sätt?
- kan du se någon förändring när det gäller kontroll och uppföljning av ditt
arbete?

De senaste åren har antalet friskolor ökat och fler skolor konkurrerar om elever-
na

12. Tycker Du att din relation till elever och föräldrar förändrats?
- skulle du vilja beskriva på vilket sätt?
- har detta givit upphov till en förändrad yrkesroll? Man talar ibland om att lära-
re
idag kommit att inta en ny roll som marknadsförare....

13. Nu har jag ställt många frågor om de här reformerna, men tycker Du 
att det finns andra saker som har större betydelse för din yrkesvardag?
(Arbetslaget eller årskull?)

Avslutningsvis
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14. Tycker Du att det finns förutsättningar för att vara en bra lärare idag?
- räcker tiden till?
- är arbetsbelastningen för hög? på vilka sätt, i huvudsak?

Till sist

15. Känner Du förtroende för hur skolan styrs och organiseras? Utveckla? 
Vad behövs för att detta förtroende ska kunna finnas?
 
16. Tycker du att jag har missat något väsentligt i denna intervju? Borde 
jag ha frågat om något mer/annat?

17. Mot bakgrund av det samtal vi nu haft, vilken fråga tycker Du har varit 
allra viktigast?

18. Har du några avslutande frågor?

4


