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1. Inledning 

2011 lämnade Skolinspektionen in en rapport där 35 svenska gymnasieskolor kvalitetsgranskats 

utifrån hur bedömning och betygsättning sköttes inom ämnena Kemi A, Svenska B och Historia 

A.1 Resultatet, visade att många lärare använde sig av ett bedömningsunderlag vid 

betygsättning som inte ingick i de kunskapskrav som gällde för respektive kurs. Av de 

granskade ämnena stack särskilt Historia A ut. Skolinspektionen uppmärksammade att lärare i 

historia A varierade sett till felaktiga betygsunderlag i ”väsentligt större” utsträckning än i de 

andra ämnena.2 Kritiken riktades mot brister i elevernas  ”möjlighet att visa källkritisk 

förmåga”, att lärare inte värderade elever på ett sätt som överensstämde med betygskriterier och 

kursplaner samt att betyg påverkades av faktorer som inte hade stöd i kursplanens mål eller 

betygskriterier.3 Utöver bristerna kring betygsättning riktades även kritik mot det 

ämneslagarbete som förekom på skolorna. Medan Skolinspektionen påpekar att flera skolor 

arbetade i ämneslag var det även ett flertal som inte gjorde det i någon ”märkbar utsträckning”. 

De skolor som däremot gjorde det likställdes med att ha uppmärksammat rättssäkra och 

likvärdiga betyg i  högre grad än de skolor som inte gjorde det.4 Även sett till brister i 

ämneslagsarbte stack historia ut där de två andra ämnena ansågs sköta sig något bättre.5 

Exemplet i stycket ovan är ett numera vanligt led i Skolinspektionens arbete, ett arbete som 

förts sedan myndighetens grundande 2008 med uppdraget att ha ”tillsyn över och 

kvalitetsgranskandet av det offentliga skolväsendet”.6 Rapporten änvänds inte här som ett 

godtyckligt exempel. Den fungerar istället som språngbräda för hela uppsatsen eftersom den 

synliggör företeelser i lärares yrkespraktik som är centrala för uppsatsens diskussion. Medan 

ambitionen är en likvärdig och rättsäker skola visar rapporten ytterligare en verklighet. Den 

visar att inte alla lärare tolkar målen för skolan lika, att alla lärare inte betygsätter lika och att 

alla lärare inte följer rekommendationen att arbeta i ämneslag. Dessa områden hör till centrala 

friktionsområden för skolan idag och återkommer i flera av Skolinspektionens andra rapporter 

med varierad fokus på olika problemområden.7 De frågor vi osökt måste ställa oss är dessa: 

Varför tolkar vissa lärare målen för skolan olika och måste olika verkligen vara fel? 

																																																													
1	Betygen	i	gymnasieskolan	2011:	Stockholm.	Skolinspektionen,	Rapport	2011:4.	
2	Ibid	s.25.	
3	Ibid	s.18.	
4	Ibid	s.28.	
5	Ibid	s.24.	
6	Dir2008:3. Bildandet av statens skolinspektion, s.4–5.	
7	Uppenbar	risk	för	felaktiga	betyg:	Stockholm.	Skolinspektionen,	Rapport	2014:800.	
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1.1. Problembilden: Lärare i mötet med förändring 

Problembilden som undersöks i denna studie är de eventuella motgångar och möjligheter som 

uppstår för lärare vid implementeringar av förändring från centralmaktens håll. Det är ett 

komplext område som inte bara berör stora förändringar i samband med implementeringen av 

nya läroplaner utan även relativt små förändringar som gjorts i olika riktningar. Ambitionen är 

att undersöka lärares retrospektiva upplevelser över en längre tid av förändring med hänsyn till, 

exempelvis, förtydliganden från Skolverket gällande aktuella läroplaner, tillsägelser från 

Skolinspektionen, förändringar i skollagen, Skolverkets allmänna råd såväl som de stora 

förändringarna som nya läroplaner. 

Medan problembilden egentligen sträcker sig till början av 90-talet ligger huvudfokus på 

förändringarna under det senaste deceniet. Under denna tid har det pågått en process mot en 

mer förväntanstyrd skola där avsikten från centralmaktens sida varit att göra sig allt mer 

delaktig i arbetet mot de gemensamma målen. Det är denna skillnad gentemot den tidigare 

styrningen, där målen skulle tolkas på lokal nivå, som utmärker den valda perioden. Tecken på 

förväntanstyrningen går att finna, bland annat, i retoriken där lärarnas kunskapsuppdrag 

beskrivs. Förut låg fokus på att främja och inspirera elevernas förmåga till reflektion men 

numera betonas istället elevernas rätt. Denna förändring inleddes till stor del i och med Lgr/Lgy 

11 då skolan återigen började föras närmare en mer centraliserad styrning. Styrinstrument 

implementerades tillsammans med en allt mer markerad rättslig reglering. 8 Detta innefattade 

bland annat att enbart legitimerade lärare fick sätta betyg.9 Skolinspektionens grundades med 

uppdrag att systematiskt granska landets skolor.10 Idén om systematiskt kvalitetsarbete blev 

juridiskt stärkt genom att termen fördes in i skollagen.11 En  mäng allmänna råd formuleras där 

hur kvalitetsarbetet skall verkställas i praktiken beskrevs.12 Bland dessa råd återfinns bland 

annat Skolverkets allmänna råd där exempelvis varje del av yrkespraktiken riktas mot kollegiala 

samarbeten.13 Givetvis kan det te sig som att ett råd är någonting frivilligt, således måste det 

därför noteras att råd i denna bemärkelse inte är den konventionella formen utan i detta fall en 

																																																													
8	Bergh,	Anders	&	Arneback,	Emma,	Hur	vilkorar	juridifieringen	lärarprofessionens	arbete	med	skolans	kunskaper	och	värden?	Utbildning	&	
Demokrati	2016,	vol	25,	nr	1,	s18–19.	
9	Solbrekke,	Tone	Dyrdal	&	Englund,	Tomas:	Certification	of	teachers:	Tensions	in	a	new	signature	reform.	Professions	&	Professionalism	4.	
2014	s.3–4.	
10	Dir2008:3.	Bildandet	av	statens	skolinspektion,	s.4–5.	
11	Bergh,	Anders	&	Arneback,	2016	s.18–19.	
12	SFS	2010:800,	Skolverket	2011a,	2012a.	
13	Skolverkets	allmänna	råd	–	Bedömning	och	betygsättning.	Stockholm	2012.	
Kollegialt	sammarbete	kan	här	förstås	i	huvudsak	som	ämneslagsarbete	då	många	av	råden	riktar	sig	mot	just	betygsättning	och	
plannering.	
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form av ”juridisk reglering” vars funktion är att styra och påverka skolan efter den riktning 

centralmakten önskar.14 

Tidigare var lärare i högre grad anförtrodda sitt ansvar utifrån sin utbildning. Under de senaste 

åren har dock detta utmanats av en allt mer dominant juridisk styrning där resultat förväntas 

redovisas mer kontinuerligt. Denna nya lärarroll går under ett nytt språkbruk där tonvikten sätts 

på rättssäkerhet och måluppfyllelse.15 

Men hur hamnade vi här? För att förstå problembilden som presenteras i denna undersökning 

är det viktigt att blicka bakåt till början av 90-talet för att bilda sig en uppfattning om skolans 

utveckling under de senaste tre decenierna. 

Den svenska skolan har genomgått många förändringar genom historien. Förändringarna har 

tagit sig olika uttryck och införts för att möta olika utmaningar eller åstadkomma olika 

förbättringar. I slutändan innebär de dock en och samma utmaning för lärare, att de måste lära 

sig och förhålla sig till nya regelverk och riktlinjer. Detta är inte minst sant för slutet av 1900-

talet då en svensk centraliserad skola omvandlades till en allt mer lokalstyrd och ”flexibel” 

skola. Tidigare fanns detaljerade anvisningar kring vad som skulle behandlas och genomföras 

i skolan, vilket innebar att lärare förväntades behärska det fullständiga regelverk som skulle 

täcka upp hela undervisningspraktiken. Skolan byggde på den, till synes, enkla devisen ”Om 

reglerna följs nås målen”.  I takt med att samhället ökade i komplexitet, inte minst genom fler 

yrkeskategorier och således en större efterfrågan på bredare kunskaper, ökade även 

komplexiteten i skolans regelverk. Detta ledde till en utvidgning av skolans centrala 

byråkratiska administration, en situation som såg ut att bli svårhanterlig. Skolans centrala 

administration blev dyrare och större än vad som var önskvärt från statsmaktens sida. Ett nytt 

modernare sätt att styra skolan började efterfrågas. 16 

Under 1980- och början av 1990-talet gick den svenska skolan från den gamla regelstyrningen 

till så kallad mål- och resultatstyrning, ett skifte som ingick i decentraliseringen av skolan. Med 

Lpo 94 och Lpf94 kom lösningen på det växande regelproblemet. Läro- och kursplaner skulle 

fortsättningsvis tolkas och implementeras på lokal nivå utifrån de mål staten formulerat. Ett 

större ansvar lades därför på lärare och skola som därmed fick ett nytt handlingsutrymme kring 

tolkningen av målen som blev en professionalitetsfråga.17 Detta var dock inte helt 

																																																													
14	Bergh,	Arneback	2016,	s.18–19.	
15	Ibid,	s.15.	
16	Selghed,	Bengt	Betygen	i	skolan.	Stockholm:	Liber	AB,	2011	s.17–18.	
17	Ibid	s.17–18.	
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oproblematiskt ur statens perspektiv. Att överlämna skolan åt dess huvudmän och låta dem rikta 

utbildningen mot målen skapade ovisshet huruvida det förekom någon slags likvärdig 

utbildningsstandard. Med likvärdighet i fokus kom därmed resultatstyrningen som 

tillämpning,18 ett sätt att mäta huruvida målen uppfylldes.19 Detta skulle innebära att skolan 

succesivt under de kommande decennierna gjordes mer transparent.20 Vad detta innebar i 

praktiken var exempelvis att lärare som sätter rättssäkra betyg måste kunna motivera sina betyg 

på ett sätt som elever, vårdnadshavare, rektorn eller en inspektör aldrig kan ifrågasätta.21  

1.3. Syfte och frågeställning 
Syfte: 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare förhåller sig till och beskriver de 

utbildningspolitiska förändringar som riktats mot yrkespraktiken under det senaste årtiondet. 

Studien avgränsas till att enbart undersöka historielärare och lägger särskild vikt vid de 

förändringar som rör krav på transparens vid bedömning och betygsättning och den ökade 

efterfrågan kring ämneslagsarbete.  

För att nå fram till syftet utgör följande frågeställningar uppsatsens utgångspunkt: 

• Hur förhåller sig lärare till de ökade kraven på transparens kring dokumentation vid 

betygsättning och bedömning? 

• Hur ser lärare på ämneslagets roll och hur förhåller de sig till kraven att arbeta mer i 

ämneslag? 

• Hur beskriver lärarna möjligheterna eller motsättningarna som rektorer, centralmakten och 

samhället i stort skapar? 

 

1.4. Grundläggande begrepp 
Vissa begrepp som används i uppsatsen har en specifik betydelse för diskussionen som förs 

och kan även bära på andra allmängiltiga definitioner. Andra begrepp som förekommer lutar 

																																																													
18	Begreppet	resultatstyrning	går	även	under	”förväntanstyrning”.	Se	kapitel	1.4	Grundläggande	begrepp.	
19	Lundberg,	L,	”En	skola	som	lär	för	livet.	Utveckling	via	styrning	och/eller	utveckling	via	lärande”.	I	Johansson,	O.&	Kallós,D.	(red.)	Tänkt	
utveckling!	En	antologi	om	skolans	kvalitet	och	effektivitet	–	Vad	kan	ledaren	göra?	Umeå:	Rektorsutbildningens	skriftserie	Nr	3:	1996	s.45.	
20	Bergh,	Anders,	Local	quality	work	in	an	age	of	accountability	–	between	autonomy	and	control.	Journal	of	education	policy	nr.30	
.s.590–607:	Örebro	Universitet	2015.	

21	Gustavsson,	Anders,	Måhl,	Per	och	Sundeblad	Bo.	Betygsättning	en	handbok.	Stockholm:	Liber	AB	2012.	s.59.	
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sig mot de allmängiltiga definitionerna men kan vara svårbegripliga. Det är således av vikt att 

reda ut dessa innan resten av undersökningen redogörs för. 

Betygsättning och bedömning 

Begreppen betyg och bedömning är lätta att förväxla eftersom de ofta samverkar. Det är dock 

viktigt att klargöra deras betydelse, funktion och hur de skiljer sig från varandra då de nämns 

återkommande i intervjuunderlaget och i tidigare forskning. 

Betyg 

Betyg i denna uppsats syftar på den aktuella betygsformen som används i svenska skolan, det 

så kallade kunskapsrelaterade betyget. Med detta menas att ett betyg sätts på varje enskild elev 

utifrån den prestation de kan uppvisa i kursens kunskapskrav vid slutet av en kurs. Den 

uppvisade prestationen jämförs med kunskapskraven och ligger således till grund för det satta 

betyget. Detta kan jämföras med tidigare betygsformer som exempelvis normrelaterade betyg 

där betyg sätts utifrån medelprestationen i en klass och att  betyget därmed baseras prestationen 

i förhållande till klasskamrater.22 

Bedömning 

Till skillnad från betyg som sätts vid specifika tillfällen kan bedömning definieras som en 

ständigt pågående process i varje lärares arbete där kunskaper och färdigheter kontinuerligt 

observeras som en del i lärarens arbete. Fokus är elevens totala utveckling vilket innefattar 

betygsgrundande underlag så som kunskaper och färdigheter men även icke-betygsgrundande 

så som elevens sociala eller känslomässiga utveckling. Bedömningsunderlaget är således högst 

relevant vid betygsättningstillfället men skall inte förväxlas med det.23 

Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet, ett begrepp centralt både för denna undersökning och mer än så centralt för den 

svenska skolan. Begreppet är frekvent återkommande i exempelvis regelverk, handböcker, 

tidskrifter, bloggar och många fler används av myndigheter så som Skolverket och 

Skolinspektionen såväl som skolforskare, artikelförfattare för tidningar facket och skolpersonal. 

Enligt Skolverket själva har de själva inte definierat begreppet utan lutar sig mot de mer 

allmänna definitioner så som den från Nationalencyclopedin.24 

																																																													
22	Gustavsson,	Måhl	&	Sundeblad	2012.	s.17–18.	
23	Selghed	2011,	s.11–12.	
24	Undervisningrådet	Skolverket.	Förfrågan	2017–03–23.	
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En allmän definition av rättssäkerhet går att finna i Nationalencyclopedin som definierar 

rättssäkerhet som ” ett system i övrigt som innebär att den enskilde medborgaren har ett skydd 

mot godtyckliga ingrepp från samhället självt… och att alla medborgare oavsett 

samhällsställning eller ursprung bedöms på ett likartat sätt… samt att rättsreglerna ska tillämpas 

på ett förutsebart och effektivt sätt.” 25 I en skol- och betygsättandekontext kan detta förstås som 

att eleven, medborgaren, skall ha en skydd mot myndighetsutövaren, det vill säga läraren. Med 

andra ord, att läraren följer skollag och skolplan vid betygssättning. 

Trots att ingen officiell definition tillhandahålls av Skolinspektionen har 

lärarhandboksförfattare och tidigare kvalitetsgranskare för Skolinspektionen, Per Måhl, 

formulerat en mer specifik och förklaring av rättssäkerhet utifrån just betygssättning där han 

klarlägger i fyra punkter vad som ingår i en rättssäker bedömning. 

”(1)Det baseras på kunskapsomdömen som speglar kunskapskravets bredd 2. Det baseras inte 
på ovidkommande faktorer. 3. Kunskapsomdömena överensstämmer med de kvaliteter som 

anges i kunskapskraven och 4. Kunskaps omdömena har vägts samman på ett sätt som är 
förenligt med anvisningarna.”26 

Vem ansvarar för elevernas rättssäkerhet? 

Ansvaret för elevers rättssäkerhet finns i alla led hos skolans verksamhet. Medan 

lärarlegitimation är en förutsättning för att få sätta betyg27 så delas ansvaret för att betyget sätts 

rätt över flera led mellan rektorn, huvudmannen och läraren. Huvudmannen ansvarar för att 

rektor och lärare har de kunskaper som behövs för att tolka och tillämpa skolans föreskrifter. 

Rektorn har i sin tur ansvar för att verksamheten i stort riktas mot de nationella målen. Det 

främsta har ansvaret har dock återigen den legitimerade läraren som sätter det faktiska betyget.28 

Likvärdighet 

Enligt Skolverkets allmänna råd är likvärdig betygsättning i hela landet ”en viktig 

rättssäkerhetsaspekt.”.29 Dessa begrepp, likvärdigt och rättssäkert, har således en nära knuten 

relation, används ofta vid sidan om varandra i liknande kontexter och är därmed lätta att 

förväxla. Likvärdighet syftar till att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov” samt att den ”inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landen den 

anordnas”. Detta görs i utgångspunkten för de nationella målen. Med detta menas inte att 

																																																													
25 Nationalencyklopedin, rättssäkerhet. http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättssäkerhet (hämtad 2017–01–27) 
26 Gustavsson,	Måhl	&	Sundeblad	2012,		s.19.	
27 Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare. Juridisk vägledning: Skolverket. 2014. 
28	Skolinspektionen,	Rapport	2011:4	s.7.	
29	Bedömning	och	betygsättning	i	gymnasieskolan.	Skolverkets	allmänna	råd.	Stockholm	2012.	
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utbildningen skall utformas eller resurser fördelas på samma sätt runtom i landets skolor utan 

att individuell hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov måste tas.30 Medan 

likvärdigheten syftar till att alla skall ha rätt till samma utbildning är rättssäkerheten ett skydd 

för varje enskild elev att betyget som sätts är gjort på ett korrekt sätt. Likvärdighet faller således 

under en del av det rättssäkerhetsmässiga paraplyet och är därmed en förutsättning för 

likvärdiga betyg, dock ej en garanti för dem.31 

Centralmakt 

Centralmakt är ett begrepp som används vid upprepade tillfällen i uppsatsen. Begreppet 

används i denna studie som ett samlingsbegrepp för alla myndigheter som har inflytande över 

skolan utanför skolans egna lokala nivå. Exempel på dess är regeringen, Skolverket och 

Skolinspektionen. 

Regelstyrning  

Med regelstyrning inom skolan menas att ett tydligt regelverk är utformat för att kunna förklara 

och dirigera varje tänkbar situationen. Ytterst lite spelrum ges åt den enskilde läraren som vars 

profession bygger på dess förmåga att förstå och kunna följa utstakade regler för skolan och 

respektive ämne. Förutsättningarna för den regelstyrda skolan är att lärare och skolledningen 

har god och fördjupad förståelse för de statliga regelrna för skolan. Den bakomliggande idén är 

att om reglerna följs så nås målen. Viktigast kan sägas vara att göra ”saker rätt”.32 

Målstyrning 

Den mål och resultatstyrda skolan växte succesivt fram och kom att ersätta den regelstyrda 

skolan. Dess fullständiga implementering kan dock sägas ha skett under mitten av 90-talet. I 

kort handlar målstyrning om en decentraliserad styrningsform där den enskilda verksamheten 

och läraren ges förtroendet att tolka och jobba mot gemensamma nationella mål för skolan. 

Eftersom detta presenterar osäkerhet kring likvärdighet har dock resultat-styrning tillkommit 

som ett sätt att mäta skolresultaten i syfte att säkerställa att målen följs på alla skolor. Viktigast 

inom mål och resultatstyrning kan sägas vara att göra ”rätt saker”.33 

Resultatstyrning och förväntanstyrning 

I denna studie används begreppen resultat- och förväntanstyrning. Användningen av dessa 

begrepp är lika varandra där båda beskriver de åtgärder som tagits i syfte att lösa problem med 

																																																													
30	Läroplan	examensmål	för	gymnasieskola	2011	s.6.	
31	Gustavsson,	Måhl	&	Sundeblad	2012,	s.19.	
32	Selghed	2011,	s.17–18.	
33	Ibid	s.17–18.	
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den målstyrda skolan. Medan resultatstyrning kan beskrivas som den följd som tagits där 

måldokumentens innehåll kompletterats med ”resultatmått uttryckta i elevtermer”34, är 

förväntanstyrning en bredare modell som beskriver en övergående process. Med detta menas 

att det finns grader av förväntanstyrning där det går att säga att det är en styrning skolan är på 

väg mot utan att behöva säga att det är där skolan är.35 

2. Tidigare forskning 
Tidigare forskning har utförts som behandlat lärares arbete och egna utsagor kring deras 

arbetsgång. Forskningen har gjorts utifrån en bredd av teoretiska underlag och ramverk, så som 

professionsteorier och de mikropolitiska relationerna i yrkesvardagen, och haft ett vitt spann av 

utgångspunkter med olika former av detaljfokus på vissa specifika problemområden.36 Viss 

forskning kommer dock närmare den fokus och de problemområden som denna uppsats avser 

att bemöta. Dessa studier används därför som ett underlag för att belysa vad som tidigare 

undersökts och för att bidra till den bild av den komplexa yrkesvardag som även denna uppsats 

avser att täcka. 

Denna uppsats tar sin utgångspunkt i flera fält som kan återfinnas i delar av olika tidigare 

studier. Dessa tidigare studier har dock inte samma kombination av teoretisk utgångspunkt, 

metod och problembild som denna undersökning. Följande är fyra exempel på tidigare 

forskning relevant för denna undersökning, där de två första exemplifierar de delar av 

yrkesvardagen som ligger närmast kollegiet och elever medan de senare två lägger större fokus 

på effekterna av ändringar från centralmaktens sida. 

I den kvalitativa studien ”The micropolitics of teacher induction - A narrative-biographical 

study on teacher socialisation” beskriver Geert Kelchtermans och Katrijn Ballet genom 

intervjuer med lärare vilka utmaningar de möter i skolan.  Studien utgår från narrativteori och 

mikropolitisk teori för att beskriva hur nyutbildade lärare upplever en känsla av utsatthet och 

ensamhet. Medan studien, likt en av delarna i denna uppsats, behandlar kollegiala möten och 

relationer gör den det utifrån ett annat teoretiskt ramverk med fokus på de sociala strukturer 

som skapas inom den yrkespraktiska vardagen. Kelchtermans och Ballet förklarar hur lärares 

intressen samspelar och eventuellt krockar med elevers, föräldrars, kollegors och skolledares. 

De betecknar detta som mikropolitiska dilemman, där somliga lärare förhåller sig till sitt yrke 

reaktivt för att trygga och skapa villkor som fungerar för dem medan andra förhåller sig till 

																																																													
34	Lundberg	1996,,	s.45.	
35	Detta	begrepp	förtydligas	under	avsnitt	3.2	där	begreppet	utgör	en	del	av	det	teoretiska	ramverket	för	denna	uppsats.	
36	Dessa	problemområden	innefattar	allt	från	specifika	läroplansförändringar,	utmaningar	nyutexaminerade	lärare	möter,	konflikt	i	mötet	
med	föräldrar,	det	sociala	samspelet	i	yrkesvardagen,	rektorers	betydelse	för	en	fungerande	skola	mfl.	
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situationen proaktivt.37 Trots att studien i många avseenden påminner om denna studie i form 

av olika kvalitativa narrativ som belyser yrkesvardagen skiljer den sig i form av fokus, där den 

dyker ner i komplexiteten runt det sociala samspelet och dess betydelse som hinder och 

möjliggörare. Även om denna studie inte fokuserar på den mikropolitiska teorin bör det nämnas 

att den har en ämneslagsorienterad fokus samt tar upp diskussionen kring elever och föräldrar. 

Detta synliggör även i denna uppsats en mellanmänsklig komplexitet. Således bidrar 

Kelchtermans och Ballets studie genom att belysa just problematiken med att lärare inte bara 

förhåller sig till sitt eget arbete och regelverk utan att det finns outtalade underliggande 

relationer och krav som spelar in i en lärares agerande. Denna problematik är beaktansvärd vid 

läsningen av yrkesverksamma lärares utsagor. 

Liksom i denna studie tas lärares diskussion runt det egna arbetet upp i antologin ”Lärares 

arbete”, där Ingrid Andersson diskuterar vilka utmaningar lärare möter i vad hon kallar ”skolans 

praxisgemenskap”. Utifrån ett reflektionsteoretiskt perspektiv målar hon en bild av lärare som 

reflekterande och självutvecklande i sitt yrkesutövande. Medan hon beskriver ett yrke kantat av 

utmaningar pekar hon samtidigt ut lärare som medvetna om vilka kunskaper de saknar och som 

villiga att anpassa sig till olika situationer de inte alltid klarar av.38 Även om Anderssons studie, 

i likhet med denna, behandlar lärarperspektiv utifrån en yrkesvardag tar den inte samma 

specifika steg in i just mötet med den målstyrda skolan, med dess krav på transparens och 

rättssäkerhet. Här är istället problemområdet brett och gäller alla tänkbara yrkesrelaterade 

problem så som lärares rädsla för att sakna kompetens inom konflikthantering eller arbete 

utifrån olika mångfaldsperspektiv. 

I en studie av Erik Groth undersöktes huruvida skolkulturerna i fem olika högstadieskolor 

förändrades under övergången från den regel- till målstyrda skolan. Syftet med undersökningen 

var att ta reda på om skolor och dess lärare i sitt professionella yrkesutövande tog tillvara på 

den nyvunna möjligheten att nyttja frirummet, i och med decentraliseringen, och därmed 

påverka den egna verksamheten. Medan fokus för Groths studie legat nära denna, sett till 

målstyrningens inverkan och med viss fokus på lärare och skolledning, var  Groths 

huvudsakligen vinklad mot rektorernas engagemang. De målades upp som centrala för den typ 

av kultur som hade förutsättningar att utvecklas på en skola. Groth identifierade ett flertal 

situationer av frustration för lärare där rektorer ofta stod i centrum som fullständigt avgörande 

																																																													
37	Kelchtermans,	Geert	&	Ballet,	Katrijn,	The	micropolitics	of	teacher	induction.	A	narrative-biographical	study	on	teacher	socialisation.	
Teaching	and	Teacher	Education,	nr.18:	2002	s.105–120.	
38	Boström,	Ann-Kristin,	Lärares	arbete	–	Pedagogikforskare	reflekterar	utifrån	olika	perspektiv,	Kalmar:	Myndigheten	för	skolutveckling	
2006	s.69–76.	
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för hur problemen skulle lösas. Värt att notera är dock att undersökningsområdet för studien är 

90-talets övergång från regel- till målstyrning.39 Medan det i likhet med denna studie också rör 

en tid där mycket i yrkespraktiken förändrades är det dock andra sorters förändringar vilket 

innebär att denna studie och den av Groth skiljer sig sett till de utsagor som uppdagas. Trots det 

fungerar detta, ett förändringsperspektiv på yrkesvardagen, som en komplementbild till de 

mikropolitiska som de tidigare två studierna bidragit med. Detta genom att rent allmänt belysa 

rent allmänt vilka konsekvenser övergripande beslut kan ha på lokalnivå. 

Den avhandling som möjligtvis kommer närmast det valda forskningsområdet för denna 

uppsats är avhandlingen ”En reformerad lärare” som dekonstruerar lärarrollen i förhållande till 

skolpolicy under perioderna tidigt 90-tal, perioden mellan läroplansreformerna 1994-2011 samt 

lärarlegitimationsreformen 2011.40 I huvudsak lutar sig Mickwitz mot professionsteori som 

grund för analysen, där diskussionen kretsar runt vad som skapar, möjliggör och definierar den 

professionella läraren. Med hjälp av kvalitativa fokusgrupper målar Mickwitz upp en komplex 

verklighet i mötet mellan lärare och målstyrningen. I avhandlingen framgår det att lärare vill 

stärka sin profession med avseende till hur de tillåts sätta betyg. Bland det som efterfrågas mest 

för att stärka professionen var lärarnas autonomi. Trots att det kan tyckas motstridigt, utryckts 

ett regelverk, inte mot autonomin, utan som den största hjälpen när det kom till att säkerställa 

den. I Mickwitz avhandling framställs istället de informella kraven och reglerna som det största 

hotet, där ett tydligt och starkt regelverk således fungerar som en garant för den egna lärarens 

bedömning och en trygghet för dem att luta sig mot. Vad menar då Mickwitz med informellt 

regelverk? Enligt de utsagor lärarna i hennes undersökning presenterar kommer det konstant 

press från samhället, skolan och de själva att sätta högre betyg. Det resulterar i en motstridig 

institutionell situation där det officiella budskapet är ett: att lärare skall vara autonoma 

professionella bedömare; och ett annat: att de måste sätta högre betyg.41 Medan 

undersökningsområdet är tämligen likt det valda för denna undersökning är de olika gällande 

vald metod, då fokusgrupper blev medlet för Mickwitz operationalisering, samt att det valda 

teoretiska grunden var professionsteori. 

Medan den tidigare forskningen täckte områden som definierar problembilden denna studie 

väljer att undersöka, tar de uttryck i andra former. Denna studie till skillnad från de tidigare 

lutar sig mot två andra teoretiska ramverk samt fokuserar på specifika problemområden som 

																																																													
39	Groth,	Erik.	Perspektiv	på	skolans	utveckling	–	En	tankebok	för	lärare,	skolledare	och	skolpolitiker.	Lund:	Studentlitteratur	2010	s.27–36.	
40	Mickwitz,	Larissa.	En	reformerad	lärare	–	Konstruktionen	av	en	professionell	och	betygsättande	lärare	i	skolpolitik	och	skolpraktik.	
Stockholm	Universitet	2015	s.16.	
41	Mickwitz	2015,	s.260–263.	



	

 12	

aktualiserats i samband med de senaste årens utbildningspoltiska intentioner. Utöver detta 

avgränsas denna studie till ämneslärare i historia, något som ingen av de andra studierna gjort 

då de alla fokuserat på lärare oberoende av ämnesavgränsning. Skolinspektionens rapport från 

2011, som nämnt i inledningen, visade på en skillad mellan ämnena där just historia tycktes ha 

störst problem att leva upp till kraven. Således finns det ett utrymme för det valda 

undersökningsområdet samt dess avgränsningar för denna uppsats. 

3. Teori 

Studien utgår från att granska effekterna av skolans styrning och beslut och placerar sig således 

inom den den organisationsteoretiska traditionen. Termen kännetecknar samlingsnamnet för de 

teorier som ämnar analysera och beskriva struktur och styrning med avseende till organisationer 

eller företag. Teorin kan kännetecknas som tvärvetenskaplig då den går att placera inom bland 

annat företagsekonomi, statskunskap och psykologi men placeras i denna studie inom den 

skoladministrativa inriktningen. 42 

Denna uppsats behandlar intervjuer med lärare, där de beskriver sina upplevelser och den egna 

rollen i mötet med förändringar från centralmakten. Eftersom undersökningsområdet denna 

uppsats avser att täcka är brett lutar sig studien mot två kompletterande teoretiska ramverk. Det 

första syftar till att förstå den bild yrkesverksamma lärare beskriver av sig själva och sin 

verksamhet. Det andra ramverket tar ett annat perspektiv och syftar till att förstå hur 

verksamheten de arbetar på förhåller sig till centralmakten. Syftet är således att förstå vilken 

typ av verklighet lärarnas utsagor står i relation till. Medan Falkners ursprungliga studie 

granskade lärare i mötet med en ny läroplan utgår denna studie från flera mindre förändringar 

över en längre tid. Det är inte lika givet att alla skolor implementerat flera av de mindre 

ändringar som centralmakten infört vilket därav gör det av vikt att även synliggöra hur 

verksamheten ser ut i relation till kraven.  

Båda ramverken tjänar dubbla syften. Teoriernas huvudsakliga ändamål är att vid analys av 

lärarnas utsagor kunna kategorisera vad som sagts inom ramverkens typologier. Detta är tänkt 

skall synliggöra detaljer i vad som sagts samt underlätta vid komparation mellan 

																																																													
42	Nationalencyklopedin,	organisationsteori.	http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/organisationsteori	
(hämtad	2017-04-18).	
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intervjupersonerna. Utöver denna funktion har teorierna även legat som grund till att formge 

både intervjuernas struktur samt formuleringarna kring frågorna som ställdes.43 

Det är värt att notera att typologin för denna studie inte nödvändigtvis är fullständigt 

representativ för alla eventuella utsagor de intervjuade lärarna delger. Utöver eventuell 

bristande representativitet reserverar sig även denna studie för att typologierna kan tänkas 

överlappa varandra. Typologins funktion är i huvudsak som ett sätt att analytiskt synliggöra 

lärarnas utsagor samt göra dem enklare vid komparationer. 

3.1 Fyra förhållningssätt till skolan 
Kajsa Falkners studie ”Lärare och skolans omstrukturering” kartlägger lärares förhållningsätt 

till den nya läroplanen under mitten av 90-talet där de typologier hon skapar som ett resultat av 

studien erbjuder ett ramverk inom vilket lärares olika förhållningssätt kan placeras. Dessa 

typologier beskriver inte relationen till skolan i allmänhet utan kännetecknas av lärares relation 

till skolan, kollegiet och centralmakten under förändring, det vill säga under förändringar i 

skolan från centralmaktens håll. Studien sätter lärare inom ett eller flera av fyra olika begrepp: 

friutrymme, misstroende, underordning och alliansberoende. Begreppen syftar till att förklara 

lärares sätt att bemöta, reagera på och hantera utmaningarna inom den målstyrda skolan och 

förklaras mer ingående i följande fyra avsnitt: 44 

Friutrymme 

I mötet med de utbildningspolitiska intentionerna beskriver Falkner friutrymmet som 

möjliggörare för lärare att skaffa legitimitet att genomdriva sina egna projekt oavsett krav från 

statsmakterna. Det beskrivs som ett förhållningssätt där lärare inte hindras från att vara lärare 

på sitt eget vis. Falkner är dock tydlig med att poängtera att friutrymmet inte skall ses som en 

slags konfrontation med intentionerna från regelverket utan snarare att det rör sig om att varken 

anpassa sig efter regelkraven eller aktivt ta avstånd från dem, något hon utrycker kan ses som 

ett slags ”vakuum mellan den politiska arenan och skolans lärare”.45 

Misstroende 

Alla lärare upplever dock inte det friutrymme som beskrivits ovan. Vissa lärare som försöker 

tillmötesgå krav på utformningen av utbildning och skola upplever att deras eget 

yrkeskunnande inte alltid är gångbart efter aktuella styrdokument. En lärare som försöker gå 

																																																													
43	Mer	om	detta	på	avsnitt	4	Metod.	
44	Falkner, Kajsa. Lärare och skolans omstrukturering – Ett mote mellan utbildningspolitiska intentioner och grundskollärares 
perspektiv på förändringar I den svenska skolan. Uppsala Universitet. 1997. 
45	Falkner	1997,	s.98-99.	
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nya krav till mötes hellre än att utmana dem skulle således ”spela bort det egna trumfkortet i 

form av sitt yrkeskunnande”.46 Det är i denna situation som lärare känner sig misstrodda, att 

deras egna kompetenser inte tas tillvara och att de förväntas arbeta på ett sätt som gör dem till 

sämre lärare. 

Underordning 

Lärare tenderar generellt, enligt Falkner, att acceptera de flesta förändringar som initieras av 

statsmakten. Med detta menas inte att sagda initiativ ses som nyttiga eller berikande av skolan 

utan snarare att det är enklare att förlika sig med nya direktiv och försöka göra det bästa av 

situationen hellre än att utmana den. Enligt Falkner kan en sådan underordningssituation leda 

till lärare som ”finner lösningar” eller som ”kanaliserar problemen” vilket kan resultera i att 

deras engagemang i skolan blir ”ritualer snarare än genomtänkta och välplanerade 

yrkesstrategier”.47 

Alliansberoende 

Det sista begreppet, alliansberoende, berör i huvudsak det kollegiala samspelet samt lärares 

relationer till skolledningen. Här betonas främst informella relationer, negativa såväl som 

positiva, som bärande för att skolan skall hållas ”flytande”. Trots att dessa relationer inte 

framstår som relevanta utifrån ett perspektiv på lärares syn på rättssäkerhetskrav som denna 

uppsats tar upp pekar Falkner på att dessa informella förhållanden uppstår i just ”mötet mellan 

de utbildningspolitiska intentionerna och lärarnas perspektiv på de aktuella förändringarna”.48 

3.2 Förväntan och förstroendestyrning 
Medan Falkners begreppsverk syftar till att synliggöra lärares egna reflektioner kring sin roll i 

relation till det regelverk de förväntas följa är begreppen avgränsade till en huvudsakligen 

lärarfokuserad karaktär. Således kompletteras Falkners ramverk med ytterligare ett analytiskt 

underlag, förväntan- och förtroendestyrning. Dessa begrepp syftar till att fånga upp lärarnas 

beskrivningar av skolan och styrdokumenten frigjort från den egna lärarrollen och istället 

utifrån ett bredare sammanhang. Begreppen beskrevs i studien ”Hur vilkorar juridifieringen 

lärarprofessionens arbete med skolans kunskpaer och värden?” där Andreas Bergh och Emma 

Arneback använde begreppen för att beskriva hur de utbildningspolitiska intentionerna från 

centralmakten verkställdes. Även om det är från topstyrning som begreppen har sitt ursprung 

kommer dock denna studie att använda dem i omvänd mening med utgångspunkt i 

																																																													
46	Ibid,,	s.98–99.	
47	Ibid,		s.99.	
48	Ibid,	s.100.	
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skolpraktiken. Detta synliggör huruvida lärarnas yrkesvardag motsvarar den förväntanstyrning 

som anses råda idag. Viktigt att notera är dock att följande två begrepp inte lever i en strikt 

dikotomi med varandra utan behandlas som två lägen där det ena representerar ett som skolan 

befunnit eller befinner sig i och det andra ett läge dit skolan är på väg eller redan nått fram till. 

Lärarnas utsagor handlar därmed om var i övergångsfasen skolan befinner sig. Har vi 

förtroendestyrning, förväntanstyrning eller är vi någonstans mellan de två? 

Förtroendestyrning 

Hopmans styrningslogik ”management of placement” är ett system där verksamheten ger 

andrum och förtroende till de yrkesverksamma professionella. Ett system där de professionella 

anses bäst lämpade att avgöra sin egen roll i verksamheten och bäst lämpade att fördela tid och 

resurser.49 Bergh och Arneback menar att detta system går att finna som ett huvudsakligt drag 

i en svensk kontext under benämningen ”förtroendestyrning”. De menar att samhället gav och 

tilldelade resurser till verksamheter på lokal nivå och tillät därefter professionen ta besluten. 

Enligt Bergh och Arneback har dock denna styrningsform succesivt övergivits till förmån för 

ett annat: förväntanstyrning.50 

Förväntanstyrning 

Bergh och Arneback förklarar att förväntanstyrning kan förstås i två delar. Den första innebär 

att staten ”formulerar förväntningar på vad skolan, liksom andra välfärdsområden, ska göra”. 

Staten utgår från att förväntningarna ska vara mätbara och vara möjliga att uppnå med de 

resurser som tilldelats. Den andra delen förklarar utvecklandet av ett regelsystem som avser att 

stärka rättssäkerheten och likvärdigheten för eleverna. Vad detta innebär i praktiken är att om 

skolor blir granskade eller anmälda förväntas det att de kan redovisa dokumentation för hur de 

arbetat mot de angivna målen och arbetat för att kvalitetssäkra verksamheten.51 

4. Metod 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare, eller mer specifikt historielärare, förhåller 

sig till och beskriver de utbildningspolitiska förändringar som riktats mot yrkespraktiken under 

det senaste årtiondet. Eftersom sådana förhållningssätt och utsagor är svåra att komma nära 

med breda kvantitativa metoder faller valet på den kvalitativa undersökningsmetoden. 

Insamlingen av data utfördes i form av enskilda intervjer av lärare med hjälp av ett fåtal 

samtalsfokuserade frågor. Denna intervjumetod är känd under olika namn som exempelvis 

																																																													
49	Hopmann,	Stefan.	No	child,	no	school,	no	state	left	behind:	Schooling	in	the	age	of	accountability.	Journal	of	Curriculum	2008	s.423.	
50	Bergh	&	Arneback	2016,	s.14.	
51	Ibid,		s.14–15.	



	

 16	

öppen eller ostrukturerad intervju.52 Syftet med denna intervjumetod är att låta 

intervjupersonen, med samtalet i fokus, själva styra sitt eget narrativ. De initiala frågorna 

användes som vägledande och synligjorde i huvudsak temat över vilka områden som önskades 

beröras. Under intervjuerna ställdes tre huvudsakliga frågor, en riktad mot lärarens egna vardag 

och erfarenheter, en riktad mot det kollegiala samspelet med fokus på sambedömning och 

samplanering samt en riktad mot högre instanser så som skolledning och Skolverk och 

samhällets roll i stort. Trots få strukturerade frågor utesluter inte den öppna intervjuformen 

följdfrågor, vilket ställdes antingen improviserat efter vart samtalet var på väg eller utifrån en 

uppsättning förberedda fördjupande stödfrågor. Följdfrågorna hade generellt ett av tre syften, 

antingen som en önskan om förtydligande, en fördjupning på något som sagts eller, om 

diskussionen höll på att lämna undersökningsområdet, för att återvända till huvudfrågan. 

 

Värt att notera är varför valet inte föll på intervjuformer med flera deltagare. Eftersom kollegialt 

samspel är ett av områdena studien valt att fokusera på kan exempelvis fokusgrupper te sig som 

lämpliga. Trots det hölls intervjuerna med enskilda lärare eftersom en lärare som intervjuas 

enskilt och anonymt kan tänkas ha lättare att lufta eventuella negativa synpunkter på kollegiet, 

utifrån exempelvis ett sambedömningsperspektiv, om de tillåts tala utan kollegor närvarande. 

Metodkritik 

En möjlig kritik som talar mot den kvalitativa forskningsmetoden är avsaknaden av 

generaliserbarhet, det vill säga att metoden inte tar fram data som är representativ för hela 

befolkningen eller som i det här fallet hela den professionella lärarkåren.53 Trots att denna kritik 

är valid och inte ovanligt förekommande när det rör kvalitativa studier går det rimligtvis att 

finna viss generaliserbarhet även inom en tämligen begränsad empiri som i denna 

undersökning. Om studien är tillräckligt väl redogjord för med relevanta detaljer kan den falla 

inom idén om så kallad ”naturalistisk generalisering” där läsaren själv kan avgöra relevansen 

och applicerbarheten från empirin.54 Mer relevant för denna studie är dock så kallad 

”begreppslig generalisering” där kvalitativt insamlad empiri kan användas för att placera inom 

eller utveckla typologier.55 Detta innebär i praktiken att en annan studie som lutar sig mot 

samma teoretiska ramverk kan jämföra sina resultat med resultaten av denna studie. Medan 

generaliserbarhet är ett sätt att justifiera värdet med studien är det inte dess huvudsakliga 

																																																													
52	Lantz,	Annika,	Intervju-Metodik,	Lund:	Studentlitteratur	2013	s.80–81.	
Bell,	J.	Introduktion	till	forskningsmetodik.	Lund:	Studentlitteratur.	2016	s.192–193.	
53	Se	urval	och	ämnesavgränsning	avsnitt	4.1.	
54	Tjora,	Aksel.	Från	nyfikenhet	till	systematisk	kunskap	–	Kvalitativ	forskning	i	praktiken.	Studentlitteratur	AB	Lund	2010	s.164.	
55	Ibid,	s.168–169.	
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ändamål. Målet är snarare en djupdykning där fokus ligger på att förstå utsagor på individnivå 

med enskilda berättelser om hur dagens skola och de beslut som tas kan arta sig, förstås och 

missförstås, på ett flertal olika sätt. 

4.1 Urval och avgränsningar  
Denna uppsats har tre huvudsakliga kriterier sett till undersökningsurvalet; en 

ämnesavgränsning, en geografisk avgränsning och en avgränsning sett till lärarnas relevans för 

undersökningen och erfarenhetsmässig variation. Sett till ämnesavgränsningen har uppsatsen 

valt att fokusera enbart på lärare inom ämnet historia på gymnasienivå.  

Även om uppsatsen har ett huvudsakligen allmändidaktiskt syfte så avgränsas den till att enbart 

behandla lärare inom ämnet historia. Detta motiveras utifrån Skolinspektionens rapport som 

nämndes under inledningen där historielärare fick mer kritik än de i de andra ämnena, svenska 

och kemi. Att ämnenslärarna förhöll sig olika förklarade Skolinspektionen bland annat genom 

att lyfta de olika arbetsformer i ämnena. Exempel på detta var mer frekvent ämneslagarbete 

vilket bland annat förklarades med olika vanor att arbeta tillsammans med nationella prov, 

något inte alla ämnen har.56 Detta visar att arbetet mot målen kan fungera olika inom olika 

ämnen och kan innebära en annan arbetskultur och förhållningssätt till förändringar från 

centralmakten. Detta gör ämnet till en variabel och studien kommer därmed att avgränsas till 

att enbart behandla historielärare i syfte att åstadkomma tillförlitligare resultat med färre 

potentiella variabler. Dessutom finns en förhoppning om att hitta något som pekar på specifika 

utmaningar för just historieämnet. 

Den geografiska avgränsningen är i korthet norrlandskusten samt högst en lärare från varje 

skola eftersom samma arbetslag annars skulle täckas mer än en gång. Att avgränsa till ett 

geografiskt område ger en smalare bild av landet i stort men kan bidra till att stärka reliabla 

resultat sett till det valda undersökningsområdet eftersom det minskar risken för att olika 

regionala skolkulturer kan komma att påverka resultaten. 

Urvalet av intervjupersoner har gjorts i hopp om att så olika erfarenheter som möjligt skall 

komma med. De har således valts utifrån deras relation till Skolverkets krav på ökad 

ämneslagsarbete, huruvida de har ett ämneslag eller ej, samt hur länge de arbetat i läraryrket. 

Utifrån dessa kriterier har fyra intervjupersoner valts: två lärare med stort ansvar för sina 

respektive ämneslag, där den ena arbetat i ca 10 år i yrket medan den andra arbetat ca 20, samt 

																																																													
56	Betygen	i	gymnasieskolan	2011:	Stockholm.	Skolinspektionen,	Rapport	2011:4	s.24–25.	
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två som är utan tillgång till ämneslag, där den ena arbetat i yrket i 15 år medan den andra arbetat 

i 30 år.57 

Intervjuerna 

Studien består av fyra intervjuer placerade på fyra olika skolor längs norrlandskusten. 

Intervjuerna var av varierande längd med den kortaste strax över en timme och de två längsta 

lite över 1.5h. 

Inför varje intervju utformades en intervjuplan58 i syfte att återskapa så likartad struktur på 

intervjuerna som möjligt. Varje deltagare fick tillgång till intervjufrågorna senast ett dygn innan 

intervjutillfället för att ha en chans att fundera över sina svar alternativt backa ut ur intervjun. 

Varje intervju öppnade med samma utgångspunkt där de forskningsetiska aspekterna för 

studien informerades om samt hur upplägget på intervjun skulle gå till. På detta följde några 

enklare konkreta öppningsfrågor. Öppningsfrågorna syftar till att dels samla information om 

informanterna som kan ge insyn i diverse bakgrundvariabler men även som uppvärmning inför 

självaste intervjun.59 

 

Utmaningar med intervjuer 

Det finns flera metodologiska problem som kan tänkas uppstå när empirin som ligger till grund 

för en undersökning består av människor och deras personliga utsagor om sin yrkesvardag.  

En relevant utmaning som måste tas hänsyn till är bias, det vill säga så kallad skevhet i en 

intervjusituation som kan uppstå utifrån förutfattade meningar eller förvrängning av omdöme, 

vilket kan leda till problem både vid tolkning och insamling av empiri. Dessa risker ökar när 

forskningsområdet, som i detta fall ett framtida yrke, står väldigt nära och engagerar den som 

utför forskningen. Detta kan påverka allt från intervjusituationen till selektivt och skevt urval 

av litteratur inom tidigare forskning. Vetskap om denna skevhet innebär inte per automatik att 

forskningen blir objektiv. Det krävs att all data analyseras kritiskt, inte bara sett till det rent 

innehållsmässiga utan även gällande forskarens egna attityder och reaktioner på materialet. En 

gardering inför denna problematik är att alla ens resonemang inte underbyggs med det egna 

sunda förnuftet utan att alla slutsatser har med sig vetenskapliga belägg.60 

																																																													
57	Mer	om	intervjupersonerna	går	att	finna	under	avsnitt	5.1.	
58	Se	bilaga	1:	Intervjuplan.	
59	Tjora	2010,	s.84–86.	
60	Bell	2016,	199–201.	
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Enligt Kvale för transkribering med sig en rad teoretiska och metodiska svårigheter. När det 

muntliga överförs till det skriftliga är överföringens kvalité avhängig personen som sköter 

transkriberingen. En sådan till synes betydelselös företeelse som att utelämna detaljer i form av 

tystnad eller interjektioner kan ändra kontexten som samtalet befinner sig i. Likaså är det 

relevant att se till stavning, det vill säga huruvida ord skrivs i talspråkigt eller korrekt stavad 

form.61 

Ytterligare en problematik presenterad av empirin är kvalitativ analys och avkodning där 

mening måste kunna skapas ur en ”massiv mängd data”. Vad detta innebär rent praktiskt är att 

med utgångspunkt i det teoretiska ramverket kunna avkoda transkriberingen genom att kunna 

identifiera vad som är trivialt och vad som är betydelsefullt för undersökningens syfte.”62 

4.2 Transkribering och avkodning  
Transkribering utfördes genom att digitalisera det inspelade materialet och transkribera det med 

hjälp av gratismjukvaran oTranscribe63, vars huvudfunktion är att sakta ner ljudet och således 

tillhandahålla en relativt hanterbar hastighet, vilket innebär färre pauser vid transkription. 

Vid analys av den kvantitativa datan lutar sig denna undersökning mot SDI, Stegvis-deduktiv 

induktiv metod, en process där insamlad data börjar behandlas genom empirinära arbete för att 

sedan stegvis behandlas närmare det valda teoretiska ramverket. Denna uppåtgående, induktiva 

process kompletteras av en återkopplande deduktiv process som kontrollerar att teorin ändå 

följs. Vad detta innebär, rent praktiskt, i de initiala faserna av totalt sju steg av avkodning, är 

att det inspelade transkriberade materialitet som ligger långt bort från den övergripande teorin 

till en början får tala sitt eget språk, att anteckningar som görs inte struktureras strikt efter det 

teoretiska ramverket utan att en mer informell kategorisering och begreppsnedtecknings görs 

för att i första hand förstås runt vad som sagts. Denna bearbetning av ”rådata” skapar således 

ett kategoriserat men informellt begreppsverk av ”empirinära etiketter” som under de senare 

stegen kontextualiseras inom den valda teorin och börjar placeras, utifrån vilka funna 

huvudteman de berör, inom modeller baserade på det valda teoretiska ramverket. Detta innebär 

att teorin kommer att ta allt större plats ju närmare empirin kommer de senare stegen i 

avkodningsprocessen.64 

 

																																																													
61	Kvale.	Steinar.	Doing	Interviews.	London	2008,		s.92.	
62	Fejes,	A.,	och	Thornberg,	R.,	Handbok	i	kvalitativ	analys.	Stockholm	Liber	2009,	s.12	s.32.	
63	http://otranscribe.com.	
64	Tjora	2010,	s.137–145.	
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Den ”hermeneutiska cirkeln”  

Hermeneutiken är relevant vid tolkningen av det avkodade materialet, inte som en steg för 

stegmetod utan som en uppsättning principer och ett förhållningssätt vid tolkning av ett 

material. I sin enkelhet handlar det om en medvetenhet om empirins subjektivitet. Denna studie 

lutar dock mot en specifik hermeneutisk metod som kompletterar den tidigare nämnda SDI-

metoden, den så kallade ”hermeneutiska cirkeln”. Denna metod beskrivs av Kvale som en 

tankeprocess där tolkningen av en text kan förstås utifrån dess globala mening. Med detta menas 

att enskilda textstyckens mening förstås utifrån den förväntade uppfattningen av textens helhet, 

det vill säga dess globala mening. Läsning och omläsning av de enskilda textstyckena kan dock 

i sin tur komma att påverka uppfattningen av vad den globala meningen för texten är. Således 

växelverkar textens enskilda stycken med dess helhet. Målet med detta förhållningssätt till 

inläsning är vetskapen att en text måste förstås inom sin egen kontext, något den hermeneutiska 

cirkeln eftersträvar att understödja. Vad detta innebär rent praktiskt för denna studie är att det 

transkiberade materialet lästs många gånger om med ett hermeneutiskt förhållningssätt.65 

4.3 Forskningsetiska aspekter och transparens 

Denna uppsats utgår i huvudsak från de fyra forskningsetiska principer som lyfts av 

vetenskapsrådet. Inför varje intervju informerades intervjupersonerna om dessa principer och 

hur principerna förhåller sig till undersökningen.66 Syftet med att följa de forskningsetiska 

principerna är, i denna undersökning, att skydda de inblandade intervjupersonerna. Principerna 

sätter inga praktiska gränser för undersökningen utan fungerar som ett grundläggande 

förhållningssätt till den information som samlas in. Dessa principer går under följande 

benämning: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Utöver dessa fyra kompletteras konfidentialitetskravet med tre extra punkter 

kring sekretess, tystnadsplikt och anonymitet. Det bör påpekas att medan varje forskningsetisk 

princip inte styr undersökningens utformning finns det en problembild kring vissa delar av dem 

som diskuteras under respektive punkt nedan. 

Informationskravet 

Informationskravet innebär att deltagarna i intervjun informeras om att ”…deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de 

																																																													
65	Kvale	2008,	s.109	
66	Se	bilaga	1:	Intervjuplan.	
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inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta.”67 

Samtyckeskravet 

Samtyckeskravet beskriver hur de som deltar i intervjun sjäv erhåller rätten att självständigt 

”…bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta”. Det är även viktigt att notera 

att de har rätten att dra sig ur undersökningen när som helst.68 

Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att “all personal i forskningsprojekt som omfattar användning 

av etiskt känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse 

om tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter.“69 

Sekretess (Hantering av allmän handling Uppsala universitet):  

Enligt vetenskapsrådets handbok är alla allmänna handlingar, som grundprincip, offentliga och 

att de enbart kan behandlas som sekretessbelagda om de kan placeras under någon av 

paragraferna i offentrlighets- och sekretesslagen (Vetenskapsrådet). Således utgår denna 

uppsats från kapitel 24 paragraf 5–7 §§ i offentlighets- och sekretesslagen som berör forskning 

där den medverkande under antagande att uppgifterna som delats inte röjs i syfte att skydda 

känslig information som kan tänkas uppdagas under intervjutillfällena.70  Sådan information 

kan exempelvis röra information som faller under de intervjuades egen sekretess inom 

lärarprofessionen men kan även tänkas beröra personlig information som intervjupersonen 

uttryckligen inte vill ska delas. 

Tystnadsplikt 

Med sekretessen gäller även tystnadsplikt såtillvida att information skyddad av offentlighets- 

och sekretesslagen medför att tystnadsplikt gäller för den informationen. Det bör dock påpekas 

att undantag gäller för tystnadsplikten. Exempelvis väger den lagstadgade anmälningsplikten 

tyngre där vissa typer av brott, om de uppdagas vid inhämtning av informationen, måste 

anmälas. 71 

Anonymitet 

Intervjuerna i denna studie kommer att redovisas som anonyma vilket innebär att inga riktiga 

																																																													
67	Forskningsetiska	principer	inom	humanistisk-samhällsvetebsjaokug	forskning.	Vetenskapsrådet	Codex	s.7.	
68	Ibid,	s.9–10.	
69	Ibid,	s.12.	
70	Hantering	av	allmän	handling	Uppsala	universitet	s.33.	
71	Vetenskapsrådet	god	forskningssed	s.68.	
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namn eller kön på personer kommer att användas. Enbart personuppgifter relevanta för 

intervjun, som exempelvis ungefär hur länge personen varit verksam lärare, kommer att delges. 

Det bör dock påpekas att det finns nackdelar med denna forskningsetiska princip. Genom att 

anonymisera intervjuerna blir kontroll av forskningsuppgifterna svåra eller omöjliga. Valet av 

anonymitet motiveras av det faktum att en person som inte blev erbjuden anonymitet inte 

nödvändigtvis skulle dela med sig av alla uppgifter i rädsla för konsekvenser av deras svar. Med 

andra ord riskerar brist på anonymitet att kompromissa med insamling av data. 72 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att ”uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål…” inte 

får ” …användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften”.73 

 

Reliabilitet och validitet 

Studien eftersträvar att uppnå så hög realibilitet och validitet som möjligt genom att 

implementera dess principiella förhållningssätt kring transparens och reproducerbarhet genom 

hela studien. Enda undantaget där transparens inte kommer att förekomma är där det krockar 

med vissa forskningsetiska principer som konfidentialitetskravet. 

Reliabilitet kan även kännetecknas som tillförlitlighet. Ett vanligt sätt att testa en studies 

tillförlitlighet är frågan: ”Hade resultaten blivit desamma om en annan forskare utfört samma 

jobb?”.74 Viktigt för en kvalitativ studie är således att redogöra för vilka faktorer, exempelvis 

bias, som kan komma att sätta sin prägel på undersökningens resultat.75 Genom redogörandet 

för eventuella transkiberingsproblem, tydliga metodval samt problematiserandet av bias är 

förhoppningen att denna studies tillförlitlighet stärks. Dock görs detta med reservation för 

respondenternas olikheter. Det vill säga att även om tillvägagångssättet går att reproducera 

kommer olika intervjupersoner innebära chansen att de uppnådda resultaten skiljer sig 

dramatiskt från dem i denna studie. 

 

Validitet kan likställas med giltighet, det vill säga att de svar som framkommer i studien också 

motsvarar de frågor som studien ställer.76 Det finns dock flera sätt att stärka validiteten i en 

studie. Enligt Kvale är validitet att ifrågasätta och teoretisera. Validitet innebär att varje metod- 

																																																													
72	Ibid,	s.68.	
73	Codex	s.14.	
74	Tjora2010	s.162.	
75	Ibid,	s.159–162.	
76	Ibid,	s.162.	
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och teorival, undersökningsfråga och förankring i tidigare forskning är korrekt för 

undersökningen, stärker att det insamlade materialet är trovärdigt och korrekt.77 Med detta 

menas att forskningen presenterats på ett så öppet och transparent sätt som möjligt genom att 

tydligt redogöra för de val som gjorts under arbetets gång.78 

 

  

																																																													
77	Kvalie	2008,	s.124–125.	
78	Tjora	2010,	s.162.	
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5. Undersökning 
De följande tre avsnitten behandlar de tre huvudsakliga tematiska domänerna för denna 

undersökning. Dessa är vardera direkt kopplade till en av undersökningarnas huvudfrågor.79 

Det första temat behandlar lärarnas syn på det egna arbetet med fokus på de ökade kraven på 

transparens och tolkning av kraven vid bedömning och betygsättning. Det andra temat 

behandlar hur lärarna ser på de ökade kraven på ämneslagsarbete och hur de förhåller sig till 

dessa krav. Det sista och bredaste av de valda teman för denna undersökning behandlar lärares 

syn på och relation till centralmakten, rektorer och samhället i stort. Detta område kopplar 

samman de två tidigare och diskuterar huruvida dessa instanser möjliggör eller förhindrar deras 

yrkesutövande.80 Det sista och fjärde avsnittet av undersökningen är en kortare genomgång av 

hur lärarna beskriver skolan utifrån förväntan- och förtroendestyrning.81 Även detta, likt de 

tidigare avsnitten, avslutas med en komparativ analys mellan lärarnas utsagor. 

Varje avsnitt inleds med en mer ingående beskrivning av temat frågorna berör följt av en 

genomgång av den diskussion respektive lärare haft.82 Detta följs av en analys där varje lärares 

utsagor placeras inom ramverket relevant för temat. Slutligen förs en komparativ diskussion 

där de olika utsagorna jämförs med varandra.83. Medan alla fyra delar av undersökningen ämnar 

åt att sammanställas i en slutdiskussion är de även konstruerade för att läsas vardera i sin helhet 

med egen introduktion och avslut.84 

I följande tabell presenteras de variabler som står som relevanta för undersökningens empiri 

både i form av den grad de speglar lärarkåren samt utstickande faktorer som avsaknaden av 

arbetslag. Viktigt att notera är dock att vissa uppgifter, i enlighet med konfidentialitetskravet, 

har justerats eller uteslutits för att skydda identiteterna på respondenterna. Ett exempel på detta 

är att alla namn har ersatts med slumpade könsneutrala namn.85 

 

 

																																																													
79	Undersökningens	första	fråga	(se	1.3)	kallas	i	följande	avsnitt	för	”5.1	Tema:	Lärares	syn	på	det	egna	arbetet”.	Undersökningens	andra	
fråga	(se	1.3)		kopplas	här	till	avsnittet	som	”5.3	Tema:	Ämneslag”.	Undersökningens	sista	fråga	(se	1.3)	kopplas	till	avsnittet	kallat	”5.5	
Tema:	Relationen	till	centralmakten	och	samhället”.	
80	Avsnitten	som	syftas	till	är	5.1-5.6	där	5.2,5.4	och	5.6	utgör	analysdelarna	av	respektive	tematiskt	område.	
81	Avsnitt	5.7.	
82	Redogörelserna	utgör	de	slutgiltiga	sammanställningarna	som	konstruerades	utifrån	SDI	metoden	som	nämnts	under	föregående	
metodavsnitt,	4.2	transkibering	och	avkodning.	
83	Falkners	ramverk.	
84	Se	avsnitt	6	för	slutdiskussion.	
85	Codex	s.12.	
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Alex Charlie Lo Kim 

Ca 10 år som lärare 

Ca 5 år på aktuell 

skola 

Ca 15 år som lärare 

Ca 10 år på aktuell 

skola 

Ca 30 år som lärare 

Ca 30 år på aktuell 

skola 

Ca 20 år som lärare 

Ca 5 år på aktuell 

skola 

Förste-lärare för 

ämneslaget i historia 

Inget ämneslag Inget ämneslag Förste-lärare för 

ämneslaget i historia 

 

5.1 Tema: Lärarnas syn på det egna arbetet 
Följande avsitt berör hur lärarna upplever att det förväntas att de skall arbeta med 

dokumentation vid betygsättning och bedömning och hur detta skall kommuniceras till 

eleverna, göras transparent gentemot skolledningen samt huruvida de anser att dessa 

förväntningar är tydliga och om de upplever att kraven kring detta har ökat. Avsnittet avser att 

direkt svara på uppsatsens första fråga: ”Hur förhåller sig lärare till de ökade kraven på 

transparens kring dokumentation vid betygsättning och bedömning?.86 

Nedan följer fyra kortare och avkodade sammanställningar av svaren som varje lärare gav på 

frågorna och följdfrågorna anbelangande deras arbete. Detta följs sedan av en tolkning av 

lärarnas utsagor där de placeras inom Falkners olika typologier. Avslutningsvis förs en kortare 

komparativ diskussion där lärarnas redogörelser jämförs utifrån de svar typologierna angett. 

Alex syn på förändringar kring det egna arbetet: 

I följande avsnitt redogörs för Alex beskrivningar från intervjun där dennas syn på sitt 

uppdrag kring dokumentation och framförallt den transparens kring betygsättning och 

bedömning som numera krävs diskuterats. 

Enligt Alex har kraven på dokumentation, bedömning och betygsättning förändrats till stor del 

sedan införandet av gy11. Hen påpekar att det numera krävs att betyg måste konkretiseras på 

ett annat sätt och göras transparent gentemot föräldrar och elever. Denna transparens är något 

Alex överlag ställer sig positiv till. 

För att möta de nya transparenskraven lyfts de digitala verktygen som särskilt viktiga. Hen 

anser att medan muntliga bedömningar skall förekomma är de mindre effektiva än de skriftliga 

																																																													
86	Se	avsnitt	1.3	Syfte	och	Frågeställning.	
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eftersom hens erfarenhet pekar på att elever lättare glömmer bort det som sagts till skillnad från 

ett dokumentationsunderlag som uppdateras rullande och kan läsas av elever och föräldrar via 

det digitala systemet. Detta är ett förhållningssätt som genomsyrar Alex arbete där hen, utöver 

muntlig kontakt, kommunicerar resultat till sina elever digitalt via bedömningsmatriser som 

erbjuder en helhetsöverblick över elevernas progression under kursen. 

Medan Alex anser att dokumentationsarbetet har ökat och dessutom blivit mer tidskrävande 

ställer hen sig positiv till kravet och anser att den tid det tar är rimlig. Det är istället den övriga 

dokumentationen som rör allt från frånvarorapportering till krishantering som ofta går före och 

därmed stjäl tid från den bedömningsrelaterade dokumentationen. Detta ställer sig hen negativ 

till och betonar att kommunikationen med eleverna är det viktigaste lärare gör i sitt arbete. Alex 

förklarar även att dokumentationen kring bedömning kan anpassas strategiskt och således mer 

effektivt som en slags tidsmässig överlevnadsstrategi. Genom att känna sin klass vet en lärare 

vilken grad av respons och dokumentation olika elever förväntar sig. Således menar hen att det 

kan handla om att känna till hur utförlig respons som bör skrivas utifrån vad elever förväntar 

sig eller orkar läsa. 

Trots att arbetet för att rättssäkra elevernas bedömning och betyg har ökat i mängd och tid 

upplever Alex att friutrymmet som lämnas är ganska stort. Medan hen påpekar att hen såklart 

måste dokumentera för att vara en bra lärare vill hen också göra det och gör det dessutom långt 

mer än vad som krävs. I samtal med hens rektorer har det gjorts klart för Alex att hen skulle 

kunna göra mindre än vad hen gör idag sett till dokumentation. Alex väljer dock att lägga lite 

extra tid på det, eftersom det viktiga för hen är att känna att hen gör ett bra jobb. 87 

Charlies syn på det egna arbetet:: 

Charlie beskriver under intervjun sin syn på sitt uppdrag kring rättssäker bedömning och 

betygsättning och dokumentation i en skola med allt högre krav på utförligare dokumentation 

med större transparens gentemot eleverna. 

Charlie förklarar att hen, i sitt arbete, dokumenterar elevresultat via skolans lärplatform som är 

transparent gentemot elever och vårdnadshavare. Hen ser det som en ambition från lärarnas sida 

att utveckla elevernas tänkande och för att det skall vara möjligt krävs en dokumentation som 

går hela vägen genom processen, något hen ser som en resurs både för eleverna men även för 

sig själv i sin bedömning. Detta är ett arbetssätt denna förhållit sig till redan innan gy11 vilket 
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innebär att de förändringar andra lärare sett inom skolan inte nämnvärt påverkat Charlie. 

Således har inte förändringarna i skolan utmanat hens autonomi som lärare. 

Tidsmässigt ser hen inte att kraven på dokumentation presenterar någon större belastning. Hen 

ser det inte som något problem att rymma allt under en normal 45h arbetsvecka. Dock nämner 

hen att det till viss del kan bero på att ingen av hens klasser uppgår till fullt 30 elever. 

Enligt Charlie ser hen hur dokumentationskraven har ökat över åren och påpekar att det finns 

en problematik med hur många lärare väljer att bemöta de växande dokumentationskraven där 

hen ser hur det ser ut som att lärare håller på att förvandlas till några slags administratörer 

eftersom återkopplingen oftare sker genom matriser som fylls i och färgkodas. Hen uttrycker 

”personligen, jag får lite klåda när jag ser det där för det är liksom väldigt statisk 

kunskapssyn”.88 Enligt Charlie reflekterar det inte verkligheten, att det inte är så kunskaper ser 

ut och utvecklas och inte är representativt för lärande. På frågan varför hen tror allt fler väljer 

att jobba så svarar Charlie att det naturligtvis beror på dokumentationskravet och därmed på att 

kunna visa svart på vitt vad eleven har gjort, att det ska vara rättssäkert men att det också är ett 

sätt att ”safe-a” för att med tydliga medel kunna redovisa för vad som har gjorts. Medan Charlie 

ser att dokumentationskravet har en rättssäkerhetsaspekt handlar det för denna inte bara om det. 

Istället menar hen att ett lärande inte kan motsvara en slags checklista där lärare kan peka ut 

och checka av vad som har gjorts. Det är mer komplext menar hen. 

För egen del anser Charlie att det vore problematiskt att ge utförlig respons på ett större stoff 

inom den givna tidsramen med den metoden från stycket ovan. Istället lyfter hen den direkta 

kontakten, det relationella, med eleverna som centralt för öppenhet och transparents. Enligt 

Charlie är det tillsammans som hen och eleverna kan knäcka koden för att de ska ta sig till ny 

information. Detta skall då förstås i den kontext som det sägs, att hen arbetar på en mindre skola 

där lärarna lär känna eleverna väldigt väl då de ofta har samma elever i mer än ett ämne.89 

Los syn på det egna arbetet: 

Lo ser många svårigheter med att i praktiken verkställa de alltmer växande kraven på 

dokumentation. I sin beskrivning pekar hen ut dokumentationskravet som en viktig del av 

tjänstemannaansvaret och att det, för denna, är en grund för oro inför att inte göra rätt. Hen 

menar att ”man vill ju vara rättvis och rättssäker” men att personliga relationer till eleverna, det 

subjektiva, påverkar omdömes och beslutsprocessen. Enligt Lo är den relationella delen av 
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arbetet problematisk sett just utifrån rättssäkerhetsarbetet eftersom välviljan, att exempelvis inte 

såra eller göra en elev besviken, ställs mot kraven att upprepade gånger utvärdera och bedöma 

eleverna rullande. Förutom det relationella ser hen även rent tidsmässiga problem med 

dokumentationsarbetet. Varje termin sätter hen själv ut som ambition att arbeta mer med 

transparent dokumentation men ser ofta hur tiden faller bort till det övriga lärararbetet. Lo 

menar att idealbilden för hur arbetet borde utföras vore i direkt kommunikation med eleverna 

kring vad de gjort rätt, vad de behöver arbeta mer med och framförallt vad som egentligen 

förväntas av dem. Detta, menar Lo, skulle hjälpa eleverna att förstå Skolverkets abstrakta 

terminologi; något hen lyfter som sin ambition att göra men känner att hen hinner alldeles för 

lite av. Lo påpekar dock att hen arbetar till den grad det går med att informera eleverna, då hen 

är skyldig att meddela sådant. 

Sett till dennas syn på hur det är förväntat att hen skall förhålla sig till styrdokumentetens 

utformning uttrycker Lo något blandade synpunkter. Vad anbelangar tydlighet runt kraven 

menar Lo att det inte är tydligt hur de förväntas jobba. Hen ser stoffet som Skolverket förväntar 

sig ska behandlas inom historiekurserna på gymnasiet som svåra att förhålla till verkligheten 

på ett realistiskt sätt. Sett till kunskapskraven för ECA inom historia anser hen dem vara desto 

tydligare men att det fort blir ”flummigt” när mellanbetygen D och B skall avvägas. Detta anser 

hen vara en rättssäkerhetsfråga och upplever att det finns en större risk att göra fel kring dem. 

Sist diskuterades Los relation till just krav-aspekten av arbetet som går in i elevernas 

rättssäkerhet. Enligt hen är den nya skolan en slags återgång till den gamla regelstyrningen,. Lo 

ifrågasätter vad det yttersta syftet med detta egentligen är, att det än en gång skall kontrolleras 

uppifrån och att lärare därmed inte får vara lärare. Med detta ser hen hur det växer fram en ”stor 

ängslighet” i lärarprofessionen, där allt måste dokumenteras ”till förbannelse”. Lo pekar ut ett 

ifrågasättande av lärare och deras förmåga att göra en korrekt bedömning som den 

bakomliggande orsaken till förändringarna i skolan. Syftet, menar hen, är att allt ska vara 

kontrollerbart, att högre myndigheter skall kunna komma och granska och kontrollera lärare. 

De officiella motiverande förklaringarna, att rättssäkerheten skall säkras, tror hen inte på. Lo 

ser inte elevernas rättssäkerhet som ett problem utan menar att Skolverket är ute efter att 

underminera lärare som professionella yrkesutövare.  

Enligt Lo lämnas således lärare själva kvar för att vakta över sin roll och yrkesstolthet medan 

det byråkratiska arbetet runt lärarrollen tar över allt mer, ett arbete, som att sätta in saker i 

tabeller, något hen menar lärare är överkvalificerade för. Utöver detta pekar Lo på mentorrollen, 
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enligt hen ett slags halvpsykiatriskt arbete, ett arbete man överhuvudtaget inte är kvalificerad 

för. Självaste lärandet, läraryrket, menar hen har blivit en slags ”bisyssla”. Med detta menar 

hen dock inte arbetet som direkt berör eleverna.90 

Kims syn på det egna arbetet: 

Under den första frågan kring hur hen förhåller sig till dokumentationsarbetet kring bedömning 

och betygsättning beskriver Kim att arbetet med dokumentation, samt införandet av terminsvisa 

utvecklingssamtal, har inneburit en ökning av arbete för lärare. De nya arbetssätten är hen dock 

positiv till även om de skulle ta mer tid eftersom hen menar att det hjälper lärare att skapa sig 

en överblick över elevers progression. Exempel som lyfts under samtalet med Kim är bland 

annat utvecklingssamtal som förutom stärkande för elevernas säkerhet även möjliggör för 

ämneslagen att stämma av med varandra på ett mer konsekvent sätt. Allt sådant arbete tar tid 

menar Kim, och att det måste få göra det. 

Sett till hur hen förhåller sig rent konkret till dokumentationsarbetet förklarar Kim att de arbetar 

med rullande dokumentation som är fullständigt transparent gentemot eleverna via skolans 

digitala system. De kan ämnesvis få en översikt via en graf. Utöver detta sköts bedömningarna 

på enskilda uppgifter med färgkodade bedömningsmatriser. Medan hen ser detta som viktigt 

påpekar hen att det är av större värde att sätta sig ner med eleverna och förklara för dem, och 

att de således förstår bättre. Eftersom eleverna har svårt att förstå skillnaderna i vad det innebär 

att sitta på kunskaper inom de olika betygsnivåerna och de olika kunskapskraven menar hen att 

elever är mer hjälpta av att lärare sätter sig tillsammans med dem och förklarar detta öga mot 

öga. En av samtalens funktioner menar hen är att exempelvis motverka ett återkommande 

missförstånd många elever verkar ha: att de tror att ett lågt betyg tidigt i kursen kommer att 

sänka det totala betyget senare. 

Under intervjun blir Kim tillfrågad om hen känner sig tvungen att arbeta på ett visst sätt, och 

om dokumentationen har ökat. I sitt svar beskriver Kim att hen känner att de är tvungna att göra 

det och att kraven har ökat. Hen ser dock på detta som något både gott och ont genom hur det 

relaterar till eleverna. Enligt Kim har de nya dokumentationskraven utvecklat en ”ganska fin 

balansgång” i förhållande till hur ofta bedömningar egentligen bör utföras. Medan hen själv 

gärna skulle arbeta mer formativt, eller kanske dela ut omdömen på nivåerna godtagbart eller 

mer än godtagbart på vissa uppgifter, ser hen väldigt lite utrymme för detta i och med de 
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förväntningar eleverna kommer med. Kim ser istället en risk att de åtgärder som tas i jakten på 

rättssäkerhet tenderar att bli en stressfaktor för eleverna och frågar sig om det egentligen är 

nödvändigt att säkerställa källkritik fem gånger under en 100p kurs. Hen ser de konstanta 

examinationerna för rättssäkerheten gentemot elevstressen som en svår balansgång att gå. 

Slutligen tillfrågades Kim huruvida hen upplever att kraven på dokumentation kan ses som ett 

ifrågasättande av dennas myndighetsutövande. Detta förklara Kim att hen inte känner av. 

Istället anser hen att kraven är rimliga. Hen tycker att det lett till att de i exempelvis dennas 

ämneslag har blivit noggrannare med sambedömning och om hen är det minsta osäker så finns 

det en kollega att vända sig till. Detta menar hen, som jobbat i över 20 år som lärare, är en stor 

skillnad gentemot hur det var för bara 10-15 år sedan då betyg ofta sattes utifrån eget huvud. 

Men i och med kraven så har även arbetssättet ändrats. Kim ser det inte som ett ifrågasättande 

utan mer att det väckt en medvetenhet om den nya lärarrollen. Hen menar exempelvis att den 

betonas mer i skollagen nu än för 10-15 år sedan. 91 

5.2 Analys: Lärarnas syn på det egna arbetet 
Följande avsnitt kategoriserar lärarnas utsagor inom Falkners typologier friutrymme, misstro, 

underordning och alliansberoende. Viktigt att notera är att dessa fyra kategorier inte utesluter 

varandra och att en lärare därmed kan placera sig själv eller sin yrkesroll i allmänhet inom 

flera kategorier med avseende på olika aspekter av yrkesvardagen. Genom att kategorisera de 

sammanställda utsagorna från intervjun är förhoppningen att lärarnas upplevelser och syn på 

nya utbildningspolitiska intentioner blir tydligare, mer lättillgängliga och framförallt 

jämförbara gentemot varandra. 

Det typologiska avsnittet följs av en komparativ diskussion där olikheter och likheter mellan 

svaren utreds. 

Alex: Friutrymme med viss underordning 

Alex upplever att det har skett förändringar inom skolan sett till hur lärare förväntas jobba med 

dokumentation och transparens gentemot eleverna för att säkerställa deras rättssäkerhet. Alex 

utsagor placerar sig i huvudsak inom Falkners beskrivning av lärare som känner ett friutrymme 

i sitt yrkesutövande. 92 I sin beskrivning ger hen uttryck för ett välkomnande av krav på ökad 

dokumentation vid bedömning och betygsättning och ser detta som viktigt inte bara i 

kommunikation med eleverna utan även som rättsäkerhetsstärkande. Alex ger inga utryck för 
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dokumentationskraven som ett hinder i sitt yrkesutövande och, i enighet med Falkners 

friutrymme, utmanas således inte till någon större grad i sin lärarroll. Undantaget går att finna i 

synen på det övriga administrativa arbetet. Hen ser en rent allmän ökning av övrig 

dokumentation som inte rör elevernas faktiska skolprestationer utan till stor del handlar om 

krishantering och frånvarorapportering. Det framgår i Alex utsagor ett missnöje med den 

växande övriga dokumentationen, där hen utvecklat anpassningsstrategier för att hinna med 

bedömnings- och betygsdokumentationen gentemot eleverna. Detta kan liknas med Falkners 

beskrivning av underordning;93 ett förhållningssätt där lärare ”finner lösningar”, ofta i form av 

yrkesstrategier som resulterar i ”ritualer” för att hantera förändringar i skolan som måste 

utföras.94 

Charlie: Friutrymme, och en underordnad lärarkår 

Även om Charlie sett att dokumentationskraven rent allmänt ökat under de senaste åren 

beskriver hen en yrkesvardag redan anpassad till de ökade kraven långt innan införandet av 

Gy11, ett arbete som tagits fram på skolan i det gemensamma arbetslaget. Charlie ger således 

uttryck för vad som går att kategorisera som Falkners friutrymme, där denna inte utmanats av 

förändringarna i skolan belastningsmässigt sett till den mängd som förväntas dokumenteras.95 

När hen går utanför den egna rollen ser dock beskrivningen annorlunda ut. Charlie övergår till 

att ge uttryck för en mer allmänt kritiskt inställning till hur dokumentationskraven påverkat hur 

lärare väljer att tolka lärarrollen. Under intervjun beskriver hen en farhåga att lärare riskerar att 

förvandlas till några slags ”administratörer” som återkopplar mer med färgade matriser än att 

faktiskt kommunicera med eleverna, något hen kallar en ”statisk kunskapssyn”.96 Charlies 

beskrivning av vad som håller på att hända med läraryrket i allmänhet skiljer sig således från 

beskrivningen av det egna arbetet och ger uttryck för något som närmare påminner om 

underordnade anpassningsstrategier. 

Medan hen själv arbetar med transparent dokumentation gentemot eleverna och har gjort det i 

många år ifrågasätter hen hur viktigt det egentligen är. Visserligen ser hen en 

rättssäkerhetsstärkande funktion med sådant arbete, men betonar att det viktigaste för 

transparens gentemot eleverna går att finna i det relationella; att det är i mötet med eleverna 

som bedömningen blir som tydligast.97 
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Lo: Misstro med underordnade anpassningsstrategier 

Angående dokumentationskraven lämnar Lo två huvudsakliga utsagor. Sett till arbetet som 

direkt rör kommunikation med eleverna är hen positiv och arbetar aktivt med att möta kraven 

på rullande och transparent bedömning. Hen finner det dock utmanande att hitta den tid som 

krävs att hinna med den formen av dokumentation. Likaså är hen kritisk till historieämnets 

centrala innehåll, något hen beskriver som orealistiskt att hinna med under en kurs. Här framgår 

det att Lo tvingas underordna sig skolans krav genom anpassningsstrategier. 

Överlag beskriver Lo en arbetssituation fylld av misstro gentemot dennas roll som 

yrkesutövare. Bland annat ifrågasätter hen transparanskraven då hen inte anser att det stärker 

elevernas rättssäkerhet nämnvärt. Istället ser hen andra motiv; att lärare är misstrodda i allt 

större grad och därför måste kontrolleras. Enligt Lo har det gett upphov till en ”stor ängslighet” 

inom professionen.98 

Kim: Friutrymme sett till dokumentation, men underordning gentemot elevkrav 

Av de fyra intervjuerna ger Kim tydligast uttryck för Falkners friutrymme.99 Hen välkomnar en 

mer öppen och rullande dokumentation i sitt arbete och ser det som rättsstärkande för eleverna. 

Kim är tydlig med att hen inte ser detta som ett ifrågasättande av lärare utan ser förändringen 

som positiv för lärarrollen eftersom den skapat en ny medvetenhet kring vad det innebär att 

vara lärare. Bland exemplen som lyfts är en högre grad än tidigare av reflektion, diskussion och 

hur lärare lutar sig mer mot skollag än vad de gjorde för 10-15 år sedan. Det är således tydligt 

utifrån Kims reflektioner att de senaste årens förändringar inom läraryrket överlag inte utmanat 

hens lärarroll och kan kännetecknas som en form av friutrymme. 

Kim riktar dock viss kritik mot den nya arbetsformen, inte på grund av hur den påverkar den 

egna arbetsgången utan på grund av hur den ökade bedömningen och dokumentationen 

påverkar eleverna. Hen ser att eleverna blir stressade av de allt mer frekventa 

bedömningstillfällena och skulle själv vilja arbeta mer formativt. Det framgick att eleverna 

själva, trots stressen, efterfrågar fler bedömningstillfällen hellre än övningstillfällen. Det kan 

således utrönas, utifrån Falkners typologier, en form av underordning i arbetsvardagen där 

läraren känner sig tvungen att följa den utstakade arbetsformen.100 Då underordning inom 

Falkners ramverk är något som skapas från statsmaktens intentioner och förväntningar, och inte 
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elevers, blir det dock otydligt huruvida det går att tala om underordning i detta fall. Detta 

synliggör en oklarhet i ramverket där yrkesvardagens arbete skapar nya elevförväntningar som 

i praktiken kan åstadkomma samma effekt som den underordning Falkner beskrivit i lärares 

relationer till statsmaktens intentioner. 

Komparativ diskussion 

Oavsett attityder gentemot dokumentationskravet framgick det att alla fyra av de tillfrågade 

lärarna sett en kraftig ökning av kraven på dokumentation och att de alla arbetar mot de 

gemensamma målen. Tre av de fyra fann dock ett friutrymme när det kom till detta arbete, där 

Alex och Kim båda upplevde att de över tid hade anpassat sin arbetsform och till stor del kände 

att det var lämpligt och skapade trygghet för eleverna. Charlie fann också friutrymme under de 

nya kraven, men utan anpassningar då hen upplevde att den rådande arbetsformen redan stämde 

överens med kraven. Tvärt om ansåg hen att de till viss del hade gått längre på dennas skola än 

vad kraven på dokumentation egentligen innebar. Enbart Lo kände sig misstrodd som en 

konsekvens av de ökade kraven. Hen såg samma positiva sidor gentemot eleverna som de andra 

lärarna men påpekade att problemet låg i intentionerna där kraven på lärare att hela tiden 

redovisa sitt arbete rotade sig i en allvarligare problematik, nämligen att lärare konstant 

ifrågasätts. Lo upplevde också att lärare arbetar i allt större utsträckning med sådant de är över- 

eller underkvalificerade för, som exempelvis alldeles för komplicerat psykolog-artat arbete i 

form av mentorskap eller relativt enkelt administrativt arbete så som närvarorapportering. 

Bilden att de utbildningspolitiska intentionerna får negativa konsekvenser delade till viss del 

även Charlie när hen kom in på lärarkåren i stort, där hen förklarade att många lärare kanske 

”safe-ar” genom att anpassa sin skriftliga bedömning efter färdigskrivna mallar så som 

färglagda matriser; ett sorts respons hen inte tror är begriplig för de flesta elever, och därmed 

inte heller produktiv. Även om Charlies farhågor påminner om Los, som även hen talar om 

hur en bäst möter elever och ger respons, framgår det aldrig från Charlie att det på något sätt 

skall rota sig i en misstro gentemot eller arta sig som en känsla av misstro inom lärarkåren. 

Istället menar hen att många lärares tillvägagångssätt kommer ur en vilja att göra rätt eller 

rädsla att göra fel. Således påminner hens beskrivning av lärarkårens handlande om en 

underordnad överlevnadsstrategi. 

Avslutningsvis går det att konstatera att alla fyra delar ett kritiskt och problematiserande 

förhållningssätt till de utbildningspolitiska intentionerna. Även om de flesta anser att det finns 

ett värde med transparens på grund av, exempelvis, de fördelar det skapar för eleverna, 
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diskuterar de även transparensens baksidor. Dessa artar sig olika men går att återfinna i Alex 

och Los problem med att få tiden att gå ihop, eller hur Kim anser att sättet de arbetar på har 

förändrat sättet elever förhåller sig till examinationer. Den kritiska linjen går även att finna i 

Charlies utsagor om att lärare tolkar kraven på dokumentation på ett potentiellt skadligt sett och 

förvandlas till någon slags administrativ personal. Således är det tydligt att även när lärare 

upplever ett friutrymme där deras arbetsform inte utmanats har de ändå reflekterat över sitt och 

sina kollegors förhållningssätt till förändringarna. 

5.3 Tema: Ämneslagarbete 
Följande avsitt berör hur lärarna upplever att de förväntas arbeta med ämneslag vid 

sambedömning och samplanering, huruvida de anser att den typen av arbete är rättsstärkande 

för eleverna och huruvida de upplever ökade krav på sambedömning och samplanering. 

Avsnittet avser att direkt svara på uppsatsens andra fråga: ”Hur ser lärare på ämneslagets roll 

och hur förhåller de sig till kraven att arbeta mer i ämneslag?”.101 

Nedan följer fyra kortare och avkodade sammanställningar av svaren som varje lärare gav på 

frågorna och följdfrågorna anbelangande deras arbete. Detta följs sedan av en tolkning av 

lärarnas utsagor där de placeras inom Falkners olika typologier. Avslutningsvis förs en 

komparativ diskussion där lärarnas redogörelser jämförs utifrån de svar typologierna angett. 

Alex syn på ämneslagarbete: 

Alex, som själv driver ämneslaget i historia på sin skola, ställer sig positiv till direktiven från 

Skolverkets råd kring ökat ämneslagarbete. Alex förklarar att ämneslaget på dennas skola, i 

huvudsak, arbetar med samplanering, vilket i praktiken innebär att de arbetar med gemensamt 

planerade moment för att stärka elevernas likvärdighet. Med detta menar hen dock inte att ändra 

ämneslagsformer inte förekommer. Exempelvis menar hen att mer informella 

sambedömningstillfällen förekommer. Som ett exempel på det tänk som används vid 

ämneslagsarbetet nämner hen lärohandboksförfattaren Per Måhl som förespråkar samplanering 

och sambedömning för en ökad likvärdighet och rättssäkerhet. Hen ser detta som en rättighet 

för sina elever att bli sambedömda och att detta arbetssätt skickar en viktig signal, inte bara till 

eleverna utan till samhället i stort, då det synliggör att likvärdigheten tas på allvar. Alex påpekar 

utöver detta andra fördelar som hen ser i att lärare arbetar på detta sätt, bland annat i den hjälp 

det innebär för nyutexaminerade lärare som ofta kan ha svårt att greppa vilken nivå de ska sätta 
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vid bedömning. Utöver detta menar Alex även att sambedömning kan fungera som ett motvärn 

mot betygsinflation då lärare finns där för att kontrollera varandra. I korthet menar hen således 

att sambedömning och samplanering är viktiga och nära bundna till både likvärdighet och 

rättssäkerhet samt en rättighet för eleverna. 

Överlag är Alex fortsatt positiv till sambedömning och samplanering trots de tidsmässiga 

svårigheterna med att koordinera ett arbetslag. Trots att hen beskriver tidsproblematiken som 

ett hinder för att just nu hinna med sambedömning så anser Alex det vara värt mödan. Hen 

önskar sig särskilt avsatt tid för sambedömning, och pekar på nationella prov i andra ämnen 

som goda exempel på hur det skulle kunna fungera. 

Det är dock tydligt att Alex inte anser att sambedömning och samplanering löser alla problem, 

och att stora skillnader i bedömningsnivåer också kan ligga på lokal nivå, vilket innebär att 

även när bedömning sker i samråd med ämneslag så kan genomsnittsbetyget på en skola ligga 

så pass högt eller lågt att det påverkar definitionen av ECA och därmed sätter en alldeles för 

hög eller låg ribba. 

Som avslutning menar Alex att sambedömning och samplanering är ett steg i rätt riktning men 

tycker att det skulle kunna tas ännu längre och som exempel på detta förespråkar hen en lösning 

på likvärdighetsfrågan i form av central rättning. Detta menar hen skulle kunna motverka 

betygsinflation samtidigt som det skulle vara tidsbesparande. Hen menar även att detta skulle 

få bort föräldrarna ur bedömningen. 102 

Charlies syn på ämneslagarbete: 

Charlie delger ett perspektiv på svårigheterna att förhålla sig till vad Skolverket efterfrågar när 

arbetsförhållandena är sådana att ett ämneslag inte finns till hands. Medan hen har en 

ämneskollega i historia på skolan förklarar hen att de inte normalt samarbetar. Dock reserverar 

hen sig för möjliga undantag vid tillfällen då en av dem kanske har en fundering kring något 

specifikt. Charlie förklarar att hen förstår att de ökade kraven säkert grundar sig på 

undersökningar som gjorts och att det rent allmänt kan finns ett behov av sambedömning. 

Utifrån de ökade kraven misstänker Charlie att om reglerna skall följas närmare så borde kanske 

hens skola ”implementera deras beslut hårdare än vad vi gör tror jag”. Hen uttrycker under 

intervjun en medvetenhet om att Skolverket kanske skulle kunna rikta kritik mot hur de jobbar, 
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utifrån ämneslagskraven. Dock är hen osäker på om sådan kritik vore rimlig och förklarar att 

resultatet ämneslagarbetet uppnår kan åstadkommas på ett mer indirekt sätt.  

Charlie menar att det finns andra vägar till att säkerställa elevers bedömning, där exempelvis 

mentorsuppdraget står som en möjlig nyckel till det hela, och påpekar att den övergripande 

bilden man får av en elev i alla dess olika ämnen tillsammans med en rullande dialog med 

eleven motsvarar en slags ”indirekt kontroll”. Detta menar Charlie kan åstadkommas eftersom 

det sällan skiljer speciellt mycket nivåmässigt hos elever i deras olika ämnen. Carlie pekar på 

relationen till eleverna som central vid rättning, och menar att en utomstående skulle ha 

svårigheter med att rätta en av hens elevers uppgifter. Med detta menar Charlie att eftersom hen 

kan ha haft en dialog med en elev innan en uppgift kommer hen ha en tydligare bild av vad 

denna elev refererar till och hur eleven tänkt i sina svar. En utomstående lärare skulle, enligt 

Charlie, inte se det hen såg. Charlie menar med andra ord att det uppstår något i mötet med 

eleven som inte kan förstås utifrån; att en sambedömande lärare inte skulle ha den fulla bilden. 

Det är viktigt att förtydliga att Charlie inte är negativt inställt till ämneslag. Hen ser också de 

potentiella fördelarna med att arbeta inom ett större ämneslag då möjligheten att få input från 

ett tiotal personer, även om hens ämneslagskollega visserligen är väldigt bra och de formar 

varandra, vore en stor tillgång. Charlie poängterar även att de tidigare arbetat med 

skolövergripande samarbeten, något hen lyfter som en positiv upplevelse. 103 

Los syn på ämneslagarbete: 

Lo delger under intervjun sin syn på de ökade kraven på ämneslagarbete framförallt sett till 

bedömning och betygsättning. Los beskrivningar utgår från dennas nuvarande yrkessituation 

där hen för närvarande inte arbetar inom eller har tillgång till ett ämneslag. Lo har dock en 

annan ämneskollega som hen samarbetar till stor utsträckning med kring lektionsupplägg, utan 

att genomföra någon formell samplanering. 

Under intervjun förklarar Lo att hen upplever att kraven på att planera och bedöma inom 

arbetslag har ökat. Enligt Lo beror detta på att lärare blir allt mer misstrodda och att attityderna 

i skolan därmed skiftat så att man numera måste jobba mer i ämneslag för att återfå förtroende 

för sitt yrkesutövande. Lo förklarar att hen sett en trend över de senaste åren där det skett en 

övergång mot ett allt större mall-artat lektionsupplägg. ”Man har mallar på allting” påpekar hen 

och förklarar att lektioner från introduktion till genomförande är uppbyggda kring samma idéer; 
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något hen ser som oförenligt med läraryrket. Lo menar att yrket i huvudsak är relationellt där 

lärares olika styrkor och elevers olikheter gör att mallar i praktiken inte fungerar, att lektioner 

och deras utformande måste struktureras utifrån mötet med eleverna. 

Medan samplanering i någon högre grad beskrivs som oförenligt med läraryrket lyfter däremot 

Lo sambedömning som något mer positivt. Lo förklarar att hen själv använder sig av 

sambedömning vid tveksamheter, dock inte systematiskt. Som exempel på fördelar med 

sambedömning lyfter hen möjligheten till ökad objektivitet som en garant mot det relationella. 

När relationen till en elev känns som att den kan påverka bedömningen, kan hen vända sig till 

en kollega för att kontrollera att bedömningen inte är ”ute och seglar”. Detta, påpekar Lo, är en 

situation där hen och kollegorna ofta är överens. Även systematisk sambedömning kan fungera 

bra, menar Lo, med nationella prov som exempel. Detta menar hen är dels på grund av att det 

avsätts tid för sambedömningen men även eftersom de är kodade, vilket hen tycker är positivt 

sett till rättssäkerhetsfrågan eftersom de relationella gentemot eleverna inte kan påverka 

bedömningen. Detta problematiserar hen dock och påpekar samtidigt att det på ett annat sätt 

omöjliggör fördelarna med att känna eleverna väl, såsom att läraren ofta kan känna igen om det 

verkligen är eleven själv som skrivit det inlämnade materialet. 104 

Kims syn på ämneslagarbete: 

På frågan om de ökade kraven att arbeta mer inom ämneslag delger Kim sitt perspektiv som 

förstelärare för sitt ämneslag. Kim är positiv till utvecklingen och välkomnar förändringen från 

centralmakten. När hen berättar om sitt arbete, det vill säga hur hen och arbetslaget tolkat 

kraven, beskriver Kim en yrkesvardag där både samplanering och sambedömning förekommer.  

Hen påpekar att på grund av storleken på arbetslaget jobbar inte alla med sambedömning, vilket 

oftare utförs i mindre grupper. Sambedömning sker dock enligt Kim hela tiden i de olika 

grupperna i form av informella och spontana möten, inte sällan utifrån ordningen på var de 

ligger till i kursmomenten. Hen uttrycker dock att det vore önskvärt att det gick att flytta upp 

på ämneslagsnivå genom att utveckla ett gemensamt moment där alla sambedömer. 

Medan Kim själv är positiv till ämneslagarbete beskriver hen under intervjun några av de 

utmaningar en förstelärare möter vid implementeringen av ett djupare ämneslagarbete. Utifrån 

vad Kim beskriver som en ”väldigt vag kursbeskrivning vad gäller centralt innehåll” finner hen 

att det ofta ligger svårigheter i att enas om exakt vilket innehåll kursen borde innehålla. Ett 
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exempel på detta var ett försök att samordna ämneslaget kring ett nationellt utformat kursprov 

i historia, något delar av ämneslaget avfärdade. Kim menar att situationen skapade visst obehag 

bland dennas kollegor, där vissa såg det som ett ifrågasättande av deras egen bedömning medan 

andra ville ifrågasätta hela idén med ett nationellt samordnat prov då detta skulle föreslå att det 

fanns ett slags historiskt kanon att förhålla sig till. Även om det nationella kursprovet väckt 

blandade känslor förklarar Kim att de senare ändå lyckats enas om ett moment som ansågs 

lämpligt utifrån det centrala innehållet, ett moment som skulle avslutas med ett gemensamt 

kursprov. 

Under intervjun berördes vikten av ämneslagarbete tämligen ingående. Enligt Kim är 

ämneslagarbete huvudsakligen viktigt för likvärdigheten, men hen lyfter även en gemensam 

tolkning av kunskapskraven som rättssäkerhetsstärkande för eleverna. Kim förklarar att de för 

tillfället arbetar med fokus på hur de ska komma fram till en säker bedömning av ett elevarbete. 

Således pekar Kim ut ämneslagarbete som tillfällen då de kan arbeta med och prata om 

didaktiska och metodiska frågor. Sett till samplanering som likvärdighetsstärkande ställer hen 

sig positiv till idén att elever läser ett gemensamt stoff och skaffar sig liknande 

referenskunskaper som en väg till likvärdighet. För henne handlar det om att, gemensamt i 

ämneslag, reda ut vad den minsta gemensamma nämnaren för en kurs i historia egentligen är 

och således reda ut huruvida det finns ett visst stoff och vissa referenser som man bör ha med. 

Kim är dock tydlig med att hen inte föreslår att hela kurser måste vara utformade på ett och 

samma sätt och menar att bara en sådan sak som programinfärgning utifrån vilket program en 

elev läser på kommer att skapa mindre skillnader från kurs till kurs. 

Slutligen tillfrågas Kim huruvida hen känner att de växande kraven på sambedömning och 

samplanering upplevs som ett tvång. Kim svarar med att hen inte upplevt att det skall ha 

förekommit någon sådan diskussion på skolan med undantag för ifrågasättandet kring 

problematiken med ett historiskt kanon. I övrigt förklarar Kim att det inte förekommit  annat 

än positiva attityder mot ämneslagarbete och att kollegorna i de flesta fall vill arbeta närmare 

denna nya arbetsform och konstaterar att ”vi känner nog att det är såhär det ska va”. Undantaget 

påpekar Kim är att vissa lärare uttryckt att de känner att det kanske är lite för mycket fokus på 

möten vad gäller planering och att utrymme gärna hade fått göras för andra ärenden. 105 
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5.4 Analys: Arbete i ämneslag 
Följande avsnitt kategoriserar lärarnas utsagor inom Falkners typologier friutrymme, misstro, 

underordning och alliansberoende. Värt att notera är att dessa fyra kategorier inte utesluter 

varandra och att en lärare därmed kan placera sig själv eller sin yrkesroll i allmänhet inom flera 

kategorier med avseende på olika aspekter av yrkesvardagen. Genom att kategorisera de 

sammanställda utsagorna från intervjun är förhoppningen att lärarnas upplevelser och syn på 

nya utbildningspolitiska intentioner blir tydligare, mer lättillgängliga och framförallt 

jämförbara med varandra. 

Det typologiska avsnittet följs av en komparativ diskussion där olikheter och likheter mellan 

svaren utreds. 

Alex: Stort friutrymme 

I sin beskrivningar av ämneslagarbetet placerar sig Alex till övervägande del inom Falkners 

friutrymme. Denna tolkning görs på grunderna att det inte finns några tydliga tecken på att de 

utbildningspolitiska intentionerna krockar med hur Alex vill arbeta som lärare. Istället ser hen 

stora fördelar med ämneslagsarbete och lyfter samplanering som särskilt viktigt vid 

utformandet av kurser. Sett till sambedömning anser Alex att det skulle kunna tas mer 

långtgående steg som exempelvis centrala prov med central rättning, vilket hen anser skulle 

stärka likvärdigheten och låta lärare ägna mer tid åt annat än rättningsarbete. Således ges uttryck 

för att Alex anser att de utbildningspolitiska intentionerna skulle kunnat gå längre, något som 

även antyder att det rör sig om en lärare som känner stort friutrymme. 

Charlie: Yrkesvardag med friutrymme med underliggande misstro 

Charlie ger under diskussionen runt ämneslag uttryck för två nära inpå motsatta inställningar: 

ett friutrymme sett till yrkesvardagen men en misstanke om misstro i förhållande till de 

utbildningspolitiska intentionerna. 

Charlie förklarar att det finns flera vägar till att säkerställa elevernas rättssäkerhet, där 

exempelvis det relationella ger en övergripande och fördjupad insyn i elevernas skolprogression 

och fungerar som ett verktyg för att kalibrera bedömningen av eleverna. Här synliggörs drag av 

Falkners friutrymme eftersom inga anpassningar gjorts, i detta fall i förhållande till ett ökat 

ämneslagsarbete.106 Därmed har ingen konfrontation skett med intentionerna från 
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centralmakten, som således inte gett upphov till friktion mellan kraven och det etablerade 

arbetssättet, vilket inneburit att skolans verksamhet tillåtits flyta på som vanligt. 

Charlie beskriver dock hur den egna arbetsformen kan ses som icke gångbar efter Skolverkets 

rekommendation på ökat ämneslagsamarbete. Hen är medveten om att Skolverket möjligtvis 

skulle kunna rikta kritik mot hur de arbetar på hens skola. Detta, ett fall där lärares egna 

yrkeskunnande eller tillgängliga resurser inte kan tillmötesgå kraven, placerar sig inom 

Falkners typologi misstroende.107 Således målar Charlie en något komplex bild där hen som 

myndighet skapar ett eget friutrymme med ett arbetssätt som hen anser vara rättssäkert trots att 

hen kan ana misstro från centralmaktens sida. Här syns en lucka i ramverket där ytterligare en 

typologi hade behövts för att beskriva Charlies verklighet där hen lyckats undgå vissa av kraven 

från centralmakten. 

Lo: Huvudsaklig misstro men med visst friutrymme. 

I sin beskrivning av de ökade kraven på arbete inom arbetslag trycker Lo på två aspekter; en 

som, utifrån Falkners typologi, kan tolkas som en form av misstro och en annan som skulle 

kunna tolkas som en form av friutrymme.108 Misstron går att finna i lärarens skepsis till 

meningen med ökat ämneslagsarbete, eller mer specifikt samplanering. Hen beskriver en 

situation där undervisningen nästan blir mallartad och inte längre anpassad efter elevers och 

klassers olikheter. Det mallartade menar hen även innebär att lärares individuella styrkor inte 

längre tillvaratas. Detta är i linje med typologin misstro, där lärare i mötet med 

utbildningspolitiska förändringar inte passar in och känner att deras förmågor inte tillvaratas. 

 

Lo är mer positivt inställd till sambedömning. Hen anser att kollegial bedömning kan ge ökad 

objektivitet när personliga relationer till eleverna riskerar att komma i vägen för bedömningen. 

Detta kan förstås som ett slags friutrymme då idén om sambedömning inte utmanar Lo i 

yrkespraktiken, även om hen själv påpekar att hen sällan använder sig av sambedömning. 

Kim: Alliansberoende och Friutrymme 

Kim ger uttryck för ett stort friutrymme i sin beskrivning av det ökade kravet på 

ämneslagssamarbete.109 Som förstelärare för ämneslaget historia på sin skola har hen 

tillmötesgått kraven, inte i form av nödvändiga anpassningar, vilket skulle föreslå en form av 
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underordning, utan genom att ta samarbetet inom ämneslaget vidare och utveckla det som en 

resurs. Hen ser en koppling mellan ämneslagssamarbetet och elevernas rättssäkerhet, något som 

motiverar till vidare arbete inom ämneslag. Kim ger även uttryck för att ämneslaget i stort delar 

denna uppfattning, särskilt när det kommer till sambedömning. Således kan detta tolkas som att 

även ämneslaget kan placeras inom en friutrymmes, alternativt en underordnad, typologi.110 

Medan ämneslagsarbetet kan ses som en utveckling och förändring som i stort välkomnas på 

Kims arbetsplats sker det inte helt konfliktlöst. I enighet med Falkners alliansberoende typologi 

går det att identifiera drag av friktion och anpassningar som gjorts i syfte att få till ett rullande 

och skoltäckande samplaneringsprojekt inom ämneslaget.111 Detta visar enligt Falkners 

ramverk på hur ”utbildningspolitiska” intentioner att skapa förändring i skolan är avhängande 

på det lokala samspelet. Detta kan i praktiken exemplifieras både genom de övergripande 

framgångar Kim haft, i form av ett utökat samarbete inom ett relativt stort ämneslag, och de 

motgångar hen mött, i form av lärare som ställt sig utanför samarbetet vid oenigheter. Således 

målar Kim upp en inte tidigare, för denna uppsats, bearbetad nyans av verkligheten, där den 

egna viljan att följa de nya kraven och känslan av friutrymme utmanas av yrkesverksamhetens 

komplexa dimensioner och där anpassningar och ”allianser” måste formas i syfte att få 

verkligheten att gå ihop. 

Komparativ diskussion 

Ämneslag eller inget ämneslag; en tydlig vattendelare 

Både Alex och Kim var till övervägande del positiva till ett utökat ämneslagsarbete. Både gav 

uttryck för ett friutrymme till sådan grad att de i själva verket ville ta arbetet längre i olika 

former. Båda lyfte samplanering som av extra stort intresse i mer formella sammanhang medan 

sambedömningen lämnades åt mer informella strukturer. Undantaget var möjligen Alex 

önskemål om centraliserad rättning. Detta tolkas dock i huvudsak mer som en tankeställare. Att 

de ställer sig övervägande positiva till Skolverkets riktlinjer kring ämneslagsarbete går i linje 

med deras ställning som ämneslagssamordnare. Detta skapar en tämligen stor kontrast gentemot 

hur Charlie och Lo svarade på samma frågor eftersom dessa lärare saknade tillgång till ett 

ämneslag och därmed har helt andra förutsättningar och utgångspunkter.  
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Lärarnas syn på sambedömning 
Alla fyra lärare ser sambedömning som potentiellt rättssäkerhetsstärkande gentemot elever. 

Dock problematiserar Charlie och Lo fördelarna med sambedömning gentemot enskild 

bedömning då de båda anser att en lärare som bedömer själv har vissa fördelar genom sina 

relationer till eleverna. Med detta menar de att en elevs arbete inte nödvändigtvis kan förstås av 

en kollega som inte tagit del av elevens process. Med detta sagt är det värt att påpeka att varken 

Charlie eller Lo ställer sig mot sambedömning. De anser att det är något som kan vara bra, fast 

i huvudsak vid behov. 

 

Lärarnas syn på samplanering 

De största skillnaderna mellan lärarnas åsikter kring ämneslagarbete gällde samplanering. Alex 

och Kim ville gå märkbart längre än de andra två med samplanering, och Alex betonade till och 

med att det var den viktigaste funktionen med ämneslagarbete. Eftersom Charlie och Lo var 

utan ämneslag var det redan givet att de inte arbetar med samplanering. Frågan var därför hur 

de ställde sig till de ökade kraven. Medan Charlie inte såg något större behov av samplanering, 

men att kraven inte påverkade yrkesvardagen, gick Lo längre och såg dessa krav som en del i 

en växande misstro mot lärare. Enligt Lo har olika lärare olika styrkor som de måste arbeta 

utifrån för att vara så bra lärare som möjligt, något hen anser kan försvåras av samplanering. 

Detta påminner till viss del om de motgångar Kim stötte på vid introduktionen av olika former 

av samplanering, där kollegor inom ämneslaget ifrågasatte det innehållsmässiga urvalet. Enligt 

Kim tog det uttryck i en diskussion runt ett historiskt kanon och huruvida det finns något sådant. 

 

5.5 Tema: Relationen till centralmakten och samhället 
Följande avsitt berör lärarnas relation till och syn på centralmakten samt samhället i stort utifrån 

dessa som potentiellt stöd eller hinder i deras yrkesutövande och tolkning av styrdokument. 

Avsnittet avser att direkt svara på uppsatsens tredje fråga: ”Hur beskriver lärarna möjligheterna 

eller motsättningarna som rektorer, centralmakten och samhället i stort skapar?”.112 

Följande fyra avsnitt är kortare och avkodade sammanställningar av svaren som varje lärare 

gav på frågorna och följdfrågorna anbelangande deras arbete. Detta följs sedan av en tolkning 

av lärarnas utsagor där de placeras inom Falkners olika typologier. Avslutningsvis förs en 
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kortare komparativ diskussion där lärarnas redogörelser jämförs utifrån de svar typologierna 

angett. 

Alex syn på centralmakten och samhället: 

Alex gav under intervjun uttryck för något blandade erfarenheter av rektorer, samhället och 

centralmakten. Alex förklarade att hen upplevde att kommunikationen runt hur det är förväntat 

att hen skall arbeta från rektorers håll blivit tydligare sedan den förra läroplanen. Medan 

rektorer kan vara ett stöd har Alex även upplevt områden där deras förväntningar inte legat i 

linje med lärarnas. Ett exempel på detta är en upplevd önskan hos rektorerna att de skall ”sätta 

så höga betyg som möjligt”. Denna press kommer dels från hur den lokala betygsättningen 

förhåller sig till den nationella betygsstatistiken, där rektorer vill se att nivån ligger i linje med 

andra gymnasieskolor i landet, och dels från det meritvärde elever kommer till skolan med, där 

det är önskvärt att det inte sänks under deras år på gymnasieskolan.113 

Att rektorerna ställer högre krav på betygen och att betygsättningen granskas ser inte Alex som 

något egentligt problem. Däremot upplever hen en viss osäkerhet när granskningen sker på 

uppdrag av föräldrar. Alex förklarar att hen vet att dennas rektor förstår att hen är en god 

bedömare, men att det ändå kan skapa en viss osäkerhet eftersom tankar som ”nu måste jag 

motivera det här för min rektor” dyker upp. Att granskning sker på föräldrars begäran skapar 

en sämre arbetsmiljö, menar hen, eftersom föräldrar till skillnad från rektorer kommer in med 

ett helt annat perspektiv. Medan Skolinspektionen eller skolledningen skulle välja att granska 

utifrån ett regelverk kommer föräldrar med klagomål utifrån att de vill sina barns bästa och ofta 

vill att de skall ha så höga betyg som möjligt, menar Alex. Detta, enligt hen, är inte någonting 

som rektorerna alltid tycker är helt oproblematiskt. Det finns en allmän rädsla, tror Alex, från 

rektorernas sida att de skulle bli anmälda till Skolinspektionen. Inte för att de inte skulle klara 

en granskning, tvärtom menar hen att de skulle klara det galant, utan för att de oroas över att en 

granskning skulle stjäla en väldig massa tid från annat i en redan tidsmässigt pressad 

verksamhet. 

När Alex blir tillfrågad att berätta om en situation där en förälder tyckte dess barn förtjänade 

ett bättre betyg beskriver Alex ett fall där en förälder ville höja sitt barns betyg på dess 

gymnasiearbete. Föräldern ringde rektorn som utan att tillfråga betygsättande lärare ändrade 

betyget. Detta skickade signaler till lärarlaget som ett underminerande av deras 

myndighetsutövning. Alex ser det som problematiskt när sådana saker sker eftersom 
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betygssättning är en stor del av lärares myndighetsuppdrag. I detta fall löstes det av att en annan 

rektor kom in och ändrade tillbaka. Så hen menar att trots att det kan uppstå sådan problematik 

med rektorer så finns det stöd inom högre instanser där rektorer kan reglera varandra. 

Även Alex nämner flera allvarliga exempel på problem med rektorer ser hen det som att det 

handlar väldigt mycket om vilken rektor man har. Överlag anser hen att relationen till rektorerna 

är positiv, att granskning är bra och att stöd går att finna i de högre instanserna inom skolan. I 

de flesta fall när det kommer till föräldrar och rektorer känner Alex att hen vet att dennas rektor 

förstår att hen är en duktig bedömare. ”Har jag satt för många F eller för många låga betyg då 

måste jag motivera det och det är ju bra. Det måste kontrolleras”, påpekar hen. Som ett exempel 

på det stöd stöd som finns att tillgå lyfter hen ett exempel på ett ärende hen kände sig osäker i. 

Hen bokade då tid med skolans skolpsykolog och med SPSM (specialpedagogiska 

myndigheten). Det var för Alex en trygghet eftersom föräldrar var inblandade. ”Ofta kan jag ju 

känna att den där hjälpen när man går till högre instanser så handlar det om att få stöd för ett 

arbetssätt som man utvecklat”.114 

Charlies syn på centralmakten och samhället: 

Under intervjun målar Charlie upp en relativt lugn bild av sin relation till centralmakten, 

rektorer och föräldrar. Charlie tror sig kunna få stöd från rektorn om det behövs men påpekar 

att hens rektor normalt inte är en aktiv del av betygsättningen och således varken är där för att 

underlätta eller skapa motsättningar. Under intervjun lyfter Charlie enbart ett undantag då 

rektorn var aktiv. Det skolövergripande samarbetet som nämnts i det tidigare avsnittet om 

ämneslagarbete var initierat av Charlies rektor. Således konstaterar Charlie att hens rektor varit 

delaktig i åtminstone ett avseende.115 

Charlie uttalar sig något mer negativt om Skolverket. Samtidigt som Charlie ser Skolverket som 

ett stöd och en resurs i hens arbete så ser hen också problem då det kommer till att sitta och 

tolka och resonera hur de i deras yrkespraktik skall förhålla sig till styrdokumenten. Bland annat 

nämner hen när direktiven korrigerades, om hur ”till övervägande del uppnått” skall behandlas 

i vägandet mellan mellanbetygen D och B.116 Detta menar Charlie skapade ramaskri båda bland 

lärare och medialt då beslutet kom under våren 2016, mitt under terminen och nära 

betygsättningen. Charlie beskriver problematiken kring det nya systemet, där mängden av alla 

innehållspunkter som skall värderas och testas och vägas in under olika bedömningstillfällen, 

																																																													
114	“Andersson,	Alex”;	Förstelärare	i	historia	.	Intervju	2017-02-09.	
115	“Kaspersson,	Charlie”;	Ämneslärare	i	historia	.	Intervju	2017-02-09.	
116	Detta	syftar	till	ett	förtydligande	från	Skolverket	under	vårterminen	2016.	
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som en ”ekvation som inte går ihop tidsmässigt”. Detta menar hen skapar en 

tolkningsproblematik i styrdokumenten. Istället menar hen att värdebegrepp som exempelvis 

utförligt och nyanserat kan vara mer relevant att fokusera på eftersom det är genom dem man 

kan se elevens progression. Dessa begrepp, förklarar Charlie, går att  hinna med och det är där 

man också kan se vad ”till övervägande del” kan betyda. Vidare riktar hen även kritik mot hur 

vägandet av betyg kan innebära att ett E i ett kunskapsområde enbart som högst kan generera 

ett D. Enligt läraren motsvarar inte det hur verklig kunskap genereras. Kunskap och lärande 

menar Charlie ”vantolkas” i och med detta system. 

När det gäller hur Charlies eget arbetssätt påverkats av förväntningarna ser hen hur hen gått 

från att vara läroboksbunden till att se mer till vad som faktiskt efterfrågas i kunskapskraven 

och det centrala innehållet för historieämnet.  Hen ser inte styrdokumenten som ett problem alls 

i det avseendet. Här beskriver Charlie ett område som, till skillnad från betygsövervägningarna, 

inte står i motsättning till hens yrkesutövning. ”Jag känner mig ändå rätt så tillfreds med dom”, 

konstaterar Charlie. 

Los syn på centralmakten och samhället: 

I beskrivningen av sin relation till högre instanser och samhället i stort målar Lo upp bilden av 

en verklighet kantad av misstro. Hen ser problematiken i alla led ändå från regeringsnivå ner 

till lärarkåren, att lärare måste kontrolleras så att de sköter sina jobb. Hen jämför med 

situationen i Finland, ett land som saknar skolinspektion, där ingen misstror lärares bedömning 

och där lärares status är jättehög.117 

Sett till media och samhället i stort beskriver hen hur ”ett helt samhälle, en hel media-tsunami… 

misstror min kapacitet”. Lo berättar att hen varit med om föräldrar som klagar på sina barns 

betyg och anser att eftersom barnen ansträngt sig så förtjänar de ett högre betyg. Hen ser det 

som tecken på en slags misstro gentemot lärarna, en attityd som genomsyrar samhället och 

underminerar lärares status. Lo upplever att varje steg i arbetet som utförs numera måste tas för 

att säkra upp så det inte ska finnas utrymme att missförstå hennes och andra lärares förmåga. 

Detta menar Lo är en tragisk utveckling och att det i förlängningen påverkar både lärares status 

och löneutveckling. Samma attityder ser hen hos eleverna själva, som allt oftare tycks tro att 

det de inte redan kan inte är värt att veta.  
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Under intervjun gör Lo kopplingar mellan elevernas attityder, deras skolresultat samt 

marknadstänket som genomsyrar skolan idag. Enligt Lo är skolvärlden idag allt mer 

konkurrensensdriven, varför många skolor sätter skolans attraktionsvärde som en hög prioritet. 

Detta menar Lo resulterar i form av press från rektorer att skruva upp betygen på elever för att 

få en finare betygsstatistik. Ytterligare ett tecken på en mer marknadsdriven skola kan ses i 

lönesamtalens karaktär. Lo beskriver vad hen kallar ”hysterisk kontroll”, där statistik från 

elevenkäter kommer in och jämförs med genomsnittsvärdet hos andra lärare i samma ämnen 

via diagram. Att detta underlag används vid lönesamtalet ser hen som farligt eftersom det skapar 

ett system där hen gynnas ekonomiskt av att få goda omdömen av sina elever vilket i sin tur, 

menar hen, gör rektorn nöjd som därför ser fler söka till skolan. Således målar Lo upp en bild 

där kraven att prestera hamnar på lärare och eleverna får en slags makt över både skolans 

attraktionsvärde och lärarlöner. 

Själv riktar Lo under intervjun en misstro tillbaka gentemot rektorers egna förmåga att bedöma 

hen. Att en ”byråkratisk rektor” som aldrig stått bakom en kateder skall kunna bedöma en 

lärares förmåga att bedöma sina elever menar hen är en del av stämningen i skolan idag. ”Jag 

är extremt upprörd för det där faktiskt, extremt upprörd över det” konstaterar hen. Hen kritiserar 

bland annat hur rektorer arbetat genom att exemplifiera en rektors förslag när tiden inte räckte 

till. Enligt Lo ville rektorn att eleverna skulle ”skriva om sommarlovet”, i Los mening ett icke 

rättssäkert förslag då det inte motsvarar kursens centrala innehåll. Överlag målar hen upp en 

bild av många rektorer som okunniga när det kommer till läraryrket och att deras motiv oftare 

sitter i det ekonomiska, något som innebär att verksamheten inte alltid, i praktiken, fungerar 

som den ska och att lärare därmed blir lidande.  

När Lo ombeds att ge exempel på utvecklingen kring rektorer och misstron i skolan delar hen 

med sig av två tillfällen som exemplifierar dennas upplevelser. Det ena, som gick upp som 

ärende till Skolverket, var när Lo underkänt en elev i historia vars föräldrar klagade tills rektorn, 

som var ny i yrket, gav med sig och tvingade Lo att skriva ett prov som i praktiken gick ut på 

att den underkända eleven skulle kunna skriva för att bli godkänd i ämnet. Hen upplevde inte 

att rektorn var något egentligt stöd och att föräldrarna hade makten att, genom trakasserier under 

flera månaders tid, se till att eleven tog sig över gränsen.  

Det andra exemplet var en förälder som var missnöjd med sitt barns betyg. Den gången sade 

Lo att hen kunde gå med på en medbedömning av eleven. Hen påpekade dock att hen inte själv 

kunde godkänna detta utan att först fråga sin rektor. Denna rektor agerade dock annorlunda från 
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den första, såg att Lo hade satt hundratals betyg sedan tidigare, och ansåg att det inte fanns 

någon anledning att misstro henne. Lagt betyg ligger konstaterades det. Denna gång pekar hen 

ut rektorn som ett stöd. Dessa båda exempel kom dock från innan GY11 och hen menar att 

denna trygghet har försvunnit så pass att det är tvärt om nu. Rektorn utgör numera ännu en som 

ifrågasätter Los förmåga att göra sitt jobb. 

Avslutningsvis får Lo frågan huruvida hen anser att den lokala ledningen och Skolverket arbetar 

utifrån samma mål. Enligt Lo har de olika intentioner. Från Skolverkets sida går det att tolka 

deras krav välvilligt, att intentionen ändå är kvalité. Men från kommunens sida är allt 

underordnat ekonomin. Lo förklarar att kvalitén i undervisningen blivit en ”jobbig grej” som 

lärare får försöka klämma in när det finns tid. Huvudmännen och lärarna prioriterar således 

olika, och lärare flyr yrket eftersom deras ambition som yrkesutövare är att undervisa men de 

bränner ut sig på grund av allt annat som belastar dem. 

Kims syn på centralmakten och samhället: 

I sin beskrivning av sin relation till skolledning och rektor beskriver Kim en blandad men 

huvudsakligen positiv bild av rektorer och skolledning som ett stöd för sig själv och kollegor i 

deras yrkesutövande. Dels handlar detta stöd om att förstå komplexiteten med yrket, att 

rektorerna går med på att ta in föreläsare, att de ser till att lärarna får tid med ämneslagsmöten 

men även att de sätter förväntningar på att lärarna skall arbeta aktivt med just sådana möten. 

Medan detta framstår som Kims generella inställning till rektorer beskriver hen även tillfällen 

då rektorer kommer med krav på att justera eller se över hur de sätter betyg. Som exempel på 

detta berättar hen om en händelse några år tillbaka när Skolinspektionen påpekade att de satte 

för låga betyg. Rektorn tog ett samtal med hela ämneslaget som ombads redovisa hur de sätter 

betyg. I detta fall var betygen för låga i förhållande till snittet i jämförelse med andra skolor. 

Medan de själva ansåg att de satte rätt betyg och att det hela kunde bero på andra orsaker, så 

som annat ingångsvärde, upplevde hen att budskapet från skolledningen var desto mindre 

analyserande: sätt högre betyg. Ämneslaget hade, hellre än att bli tillsagda att deras omdömen 

var fel, velat se en annan formulering från skolledningen, exempelvis en förfrågan om översyn 

sett till hur de arbetar, att de kanske kunde arbeta fram ett bättre sätt att nå fram till högre betyg. 

Där säger hen att de kände sig misstrodda. Intressant nog upplevde en annan samverkande 

skola, som de varit i kontakt med, samma sak fast åt andra hållet: en känsla av att de kanske 

satte för höga betyg. Hen tror att det mynnade ut i att båda skolorna lämnades med känslan av 
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att ha blivit ifrågasatta. Medan ifrågasättandet inte ställer skolledningen i någon positiv dager 

har hen aldrig varit med om att det gått så långt att en rektor gått in och ändrat ett satt betyg.118 

I sin beskrivning av Skolverket och Skolinspektionen talar Kim om det förstnämnda som ett 

svagt stöd. Visserligen har de tagit fram ett regelverk som till viss del går att luta sig mot som 

lärare, men Kim förklarar att själva Skolverket som det fungerar inte längre känns som ett stöd. 

Kims ämneslag har tidigare ofta hört av sig med frågor om diverse skrivelser men fått 

förvirrande och olika svar. Vissa svar har varit ”tvärsäkra” medan andra förklarat att hen som 

professionell myndighetsutövare skall tolka det själv. Kim håller med om det, att lärare har det 

ansvaret, men finner det problematiskt när frågor om förtydliganden får så olika svar. Det känns 

inte alldeles tryggt, menar hen. Sett till Skolinspektionen bidrar Kim med en desto mer positiv 

uppfattning. Hen ser i huvudsak Skolinspektionens roll som en av tillsyn och insyn, något hen 

anser vara viktigt, och att det är bra när de kommer med krav på dokumentation. 

Gällande samhället i stort förklarar Kim att hen personligen aldrig blivit ifrågasatt av en 

förälder, men är tydlig med att hen ändå ser detta problem i yrkesvardagen då hen har kollegor 

som varit med om det. Det är i Kims erfarenhet vanligare att elever ifrågasätter sina betyg, ofta 

med krav på förtydliganden och förklaringar varför ett betyg blev som det blev, fall där de 

egentligen är mer ute efter en motivering än att ifrågasätta eller misstro läraren. Dessa 

situationer har enligt Kim aldrig gått så långt att de anmälts till en rektor. Även om detta 

bemötande inte är på samma nivå som vissa kollegors erfarenheter är hen tydlig med att det inte 

skall ses som helt oproblematiskt, eftersom hen har en skyldighet som lärare att informera 

elever, att det ska skötas transparent genom dokumentation och utvecklingssamtal och att detta 

således är en rättssäkerhetsfråga. Att Kim aldrig varit med om samma problem som sina 

kollegor menar hen gör det svårt att veta om hen har haft tur eller om hen rent allmänt känner 

att hen har förtroende i sitt yrkesutövande från samhälls- och föräldrarhåll. 

5.6 Analys: Relationen till centralmakten och samhället 

Följande avsnitt analyserar de motgångar och förutsättningar samhället i stort, centralmakten, 

skolan som organisation samt rektorer skapar för lärare i mötet med de krav som ställs på dem. 

Även detta avsnitt analyseras och kategoriseras utifrån Falkners ramverk i syfte att synliggöra 

hur lärare förhåller sig till kraven i relation till hur det fungerar med dessa områden. 
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Anbelangande jämförbarheten följs det typologiska avsnittet av en komparativ diskussion där 

olikheter och likheter mellan svaren utreds. 

Alex: Alliansberoende skapar friutrymme 

Alex återger en blandad bild av hur hens arbete påverkas av rektorers. Medan hen i många fall 

beskriver goda relationer till sina rektorer framgår även att rektorer drivs av andra motiv än 

lärare. 119 Under intervjun framstår rektorer ofta som angelägna att se lärare sätta högre betyg, 

motiverat av den nationella betygsstatistiken. Ytterligare en negativ bild som Alex målar av 

rektorer är när lärare granskas på beställning av samhället, eller närmare bestämt föräldrar, och 

att rektorer i detta fall skulle drivas av en rädsla för att bli anmälda till Skolinspektionen. Trots 

att Alex framställer rektorer som stundtals drivna av andra krafter visar hen även på att de ofta 

kan kontrollera varandra och att systemet därmed ändå fungerar. Denna bild är onekligen 

komplex och svår att placera inom Falkners ramverk. Även om Alex kan tyckas misstrodd av 

en rektor känner hen att det finns möjlighet att luta sig mot högre instanser och andra rektorer 

och således få belägg för sin arbetsform. Sålunda kan Alex sägas uppnå ett friutrymme genom 

att nyttja formella och informella relationer, något som närmast placerar hens utsaga inom 

typologin alliansberoende.120 

Charlie: Stort friutrymme med viss problematik gentemot delar av styrdokumenten. 

Charlies förhållande till de högre instanserna och framförallt sin lokala rektor präglas av frihet. 

Rektorn tycks ge Charlie stor autonomi att vara lärare på det sätt hen vill vara lärare, en tydlig 

beskrivning av Falkners friutrymme. 

Relationen gentemot Skolverket och betygsystemet ser dock annorlunda ut. I detta fall rör det 

sig om utsagor som kan tolkas som en form av misstro, något Falkner beskriver som en 

företeelse som uppstår när det egna ”yrkeskunnandet inte alltid är gångbart efter aktuella 

styrdokument”. Begreppet innebär inte i detta fall att Charlie nödvändigtvis känner sig 

misstrodd, istället rymmer typologin situationer där ett förhållningssätt till arbetsformen på ett 

övervägande sätt inte passar de nya direktiven.121 Detta klargör Charlie i sin beskrivning av 

mellanbetygen och hur de inte går att placera på ett sätt som motsvarar verkligt lärande. Denna 

misstro gäller dock endast betygsöverväganden och inte övriga styrdokument. Här tycks 

																																																													
119	“Andersson,	Alex”;	Förstelärare	i	historia	.	Intervju	2017-02-09.	
120	Falkner	1997,	s.100.	
121	Ibid,	s.98-99.	
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Charlie uppleva friutrymme, då hen säger sig vara tillfreds med de krav som ställs och inte ha 

några problem att följa den aktuella läroplanen. 

Lo: Misstro 

Lo uttrycker misstro så till vida att hen beskriver ett ifrågasättande av sitt yrkeskunnande i alla 

led från samhälle till skolledning. Detta blir tydligt när hen berättar om hur föräldrar, media och 

elever ifrågasätter och underminerar läraryrkets status. Beskrivningen ger inte bara uttryck för 

Los upplevelser gällande den egna yrkesrollen, utan även för läraryrket i stort. 

 

Mest kritik riktar dock Lo mot rektorer som hen ofta ser som byråkrater som inte förstår 

lärarrollen. Hen förklarar utifrån deras perspektiv att de drivs av andra krafter, som exempelvis 

att göra skolan marknadsmässigt konkurrenskraftig. Likaså beskriver Lo kommunen som 

huvudman som fokuserad på att hålla en budget, något som lämnar lärarkåren ensamma med 

att faktiskt vilja undervisa. Denna övergripande kritik gäller mer än bara den senaste tidens 

förändringar, även om mycket av det hen beskriver blivit värre under 2000-talet, då delar av 

problematiken går ända tillbaka till det tidiga 90-talet. Misstron har utvecklats systematiskt. 

Utifrån Falkners ramverk går det inte att finna någon form av anpassningar efter kraven från 

rektorer och således syns inga tecken på underordning. Förutsättningen för det är inte så enkelt 

som att läraren följer de utstakade direktiven, utan det handlar om att även på det mentala planet 

acceptera förändringen och arbeta fram lösningar kring de upplevda problemen. Några sådana 

förlikningar kan inte skönjas i Los fall, där missnöjet kring situationen framstår som total. 

 
Kim: Huvudsakligen friutrymme med viss misstro 
Kim målar en blandad bild av sin egen och lärarlagets relation till högre instanser i skolan. Sett 

till rektorer beskriver hen hur ämneslagets betygsättning ifrågasatts, och snittbetygen jämförts 

med snittet på en annan gymnasieskola. Detta gjorde enligt Kim att ämneslaget kändes sig 

misstrodda, något som även det typologiska begreppet misstrodd från Falkners ramverk antyder 

på, att den egna kompetensen inte tillvaratogs och istället ifrågasattes. 

 

Sett till högre instanser som Skolverket och Skolinspektionen är hen positiv till transparens och 

kontroll. Även om hen riktar kritik mot Skolverket för bristande stöd vid frågor om 

förtydliganden är detta inte en kritik som i något avseende påverkar dennas friutrymme. Således 

kan det konstateras att Kim i huvudsak upplever friutrymmet att arbeta och fullfölja sina 

intentioner som professionell yrkesutövare utan att Skolverket eller Skolinspektionen innebär 

ett hinder. 
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I sin beskrivning av samhället i stort ger inte Kim något uttryck för att någonsin blivit misstrodd 

av vare sig föräldrar eller elever. Hen är dock tydlig med att andra lärare som följer samma 

arbetsform som hen själv blivit det och att det således kan ligga i slumpens händer att det artat 

sig så. Oavsett vilket tycks hen inte känna sig misstrodd. Kims arbetsform gentemot både elever 

och skolledning tycks således präglas av friutrymme, då den fungerar väl med de aktuella 

bestämmelserna.122 

 

Komparativ diskussion 
Rektorer, en grund för misstro? 

Ur diskussionerna kring lärarnas relationer till deras rektorer framträder ett mönster, där lärarna 

upplever att deras rektorer stundom drivs av andra krafter än vad de själva gör. Detta innebär 

ofta att en misstroenderelation uppstår, där lärarna känner att deras förmåga att sätta betyg blir 

ifrågasatt. Både Alex och Kim talade om hur rektorer ofta sitter och tittar på nationell 

betygsstatistik och jämför den med betygen satta av lärarna. Lo förklarar denna trend som ett 

led i konkurrenskraften hos skolorna, att skolan vill locka elever genom att kunna presentera en 

positiv betygsstatistik. Endast Charlie kände att hen fick arbeta utan att rektorn blandade sig i 

betygsättningen. Det bör dock noteras att även om de flesta lärarna gav uttryck för en ökad grad 

av misstro beskrev även samma lärare sina rektorer som ett potentiellt stöd i olika situationer. 

 

Tre av lärarna, där undantaget bland de fyra var Kim, upplevde att de någon gång blivit 

ifrågasatta till någon grad av föräldrar. Det skall dock påpekas att Charlie enbart upplevt ett par 

ifrågasättanden från föräldrar-håll under sina ca 15 år som lärare och att dessa sköttes utan några 

större problem. Ingen av lärarna verkar se föräldrarnas ifrågasättande som något större problem, 

fokus i diskussionen låg bland alla fyra istället på hur problemen hanterades av antingen dem 

själva eller rektorn. Det är i denna kontext som utsagorna således skiljer sig som mest. Både 

Alex och Lo, som lyfte de värsta exemplen när det kom till ifrågasättanden, såg också 

lösningarna hos sina respektive rektorer. 

Högre instanser som Skolinspektionen och Skolverket var nära inpå en ickefråga under 

diskussionerna med lärarna. Ofta rörde sig kontakten med Skolverket om förtydliganden kring 

kursernas innehåll. Skolinspektionen förekom däremot något oftare i diskussionen, inte i form 
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av den kontakt lärarna själva hade med myndigheten utan den hotbild den utgjorde. Både Alex 

och Kim lyfte exempelvis den oro tanken på Skolinspektionen kunde skapa hos rektorer. 

Ett genomgående tema går att skönja utifrån lärarnas utsagor. Oavsett om rektorn varit 

engagerad eller inte i yrkesvardagen framstår det som att de är centrala för att verksamheten 

skall vara trygg för lärare. Charlie ger uttryck för ett indirekt stöd från sin rektor genom ett 

förtroende att själv strukturera sin yrkesvardag som professionell yrkesutövare. Alex och Lo 

beskriver hur lärarnas uteblivna stöd kan arta sig i katastrofala former när föräldrar försöker 

ändra i betygen och Alex och Kim ger uttryck för rektorer som oroliga över Skolinspektionen 

och aktivt engagerade när snitten inte uppnås. Dessa tankegångar går i linje med den tidigare 

nämnda studien av Erik Groth där rektorer utmålas som centrala för en fungerande 

verksamhet.123 

5.7 Förtroende- och förväntanstyrning: ett överblickande ramverk 
Syftet undra ramverk, förtroende- och förväntanstyrning är att kontextualisera lärarnas utsagor 

med den utveckling skolan gjort över åren. Vad som menas med detta är att översiktligt sätta 

lärarnas yrkesvardagen i relation till centralmakten. Begreppen är i huvudsak riktad mot 

centralmaktens intentioner och utgår således från hur styrningen formuleras. Detta är dock inte 

en garanti för att styrningen artar sig på detta sätt. På så vis är det möjligt för en skola att uppvisa 

drag av antingen förtroende- eller förväntanstyrning även om samhället i stort, enligt Berg och 

Arneback, går allt mer mot förväntanstyrning.124 De fyra lärarna kommer således att 

kategoriseras inom förväntan och/eller förtroendestyrning. Det är värt att notera att dessa två 

styrningsformer inte utgör en strikt dikotomi utan fungerar istället som två tillstånd under en 

process där många av lärarna utsagor mycket väl kan tänkas placera sig någonstans mellan de 

två faserna av utveckling. Därmed kommer kategoriseringen att behandla var de placerar sig 

till övervägande del mellan de två alternativt under förutsättningen att de två kategorierna är 

representativt för lärarnas beskrivningar. 

Alex Beskriver en skola av förväntan 

Under intervjuns tidigare tre huvudområden utkristalliserar sig en tydlig bild, utifrån Alex 

utsagor, av en skolvardag som kan placerar sig inom Bergh och Arnebacks beskrivning av 

den förväntanstyrda skolan. Alex upplever exempelvis att betyg numera måste konkretiseras 

på ett annat sätt än tidigare, göras transparent gentemot föräldrar och elever och att detta 

																																																													
123	Groth	Erik,	Lärares	arbete	s.69-76.	
124	Bergh	&	Arneback	2016	s.14-15.	



	

 53	

tillvägagångssätt är något hen själv anammat till stor del med hjälp av digitala verktyg.  Detta 

förhållnings- och arbetssätt är typiskt för den förväntanstyrda skolan där lärares beslut skall 

vara kontroller- och mätbara.125 

Sett till det kollegiala återger Alex beskrivning en yrkesvardag där sambedömning, men 

framförallt samplanering hör till praxis på skolan. Det tillvägagångssätt som hen förklarar är 

nära bundna till ett likvärdighet och rättssäkerhet arbete. Denna kollegiala samplaneringen 

följer de allmänna råden för skolan och går således i linje med den förväntanstyrda skolan. Till 

skillnad från transparens är detta en mer direkt styrning som enligt Bergh och Arneback kan 

beskrivas som när centralmakten ”formulerar förväntningar på vad skolan, liksom andra 

välfärdsområden, ska göra”.126 

Även sett till de högre instanser går, utifrån Alex exempel, tendenser till en förväntansstyrd 

skola att finna. Hen beskriver rektorer som aktivt deltagande sett till betygssättning genom 

önskemål om överblick över utifrån viljan att kontrollera betygen gentemot nationella snitt. 

Medan lokalstyrning som denna borde, i sak, klassas som en form av förtroendestyrning måste 

Alex förklaring, att rektorstyrning kan komma som en konskvens av deras oro att bli granskade, 

bejakas. Således är det, utifrån Alex utsagor, nationella förväntningar som styr rektorers 

agerande och därmed i förlängningen också lärarna vilket innebär att det även här rör sig om 

förväntanstyrning.127 

Charlie beskriver en förtroendestyrd skola med utrymme för autonomi 

Charlie beskriver en skola som ligger i en annan tid än den Bergh och Arneback föreslår att vi 

är på väg in i. Förvisso målar hen en bild av hur de länge, långt innan många av 

transparenskraven, arbetat med transparent och rullande dokumentation vid bedömning och 

betygsättning. Däremot lyfter Charlie dokumentation som något avsiktligen riktat gentemot 

eleverna, att det är någon som fungerar som ett verktyg för att hjälpa dem i sitt lärande. Att 

arbetet skulle röra transparens gentemot kollegiet eller rektorer ter det sig inte vara någon fråga 

om. Likaså, i sin beskrivning kring högre instanser, är relationen till rektorn nästan obefintlig 

när det kommer till insyn i betygsättning och kollegiet finns där som möjlighet för 

ämnesövergripande samarbeten men inte för att följa de allmänna råden kring samplanering och 

bedömning. Således påminner mycket av det Charlie beskriver mer om en förtroendestyrd skola 

där det ultimata ansvaret att tolka de utsatta målen från Skolverket är i lokala händer på lärarna 

																																																													
125	Bergh	&	Arneback	2016	s.14–15.	
126	Ibid	s.14–15.	
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medan den statliga insynen på verksamheten inte ser att ut påverka yrkesvardagen, åtminstone 

inte utifrån den bild Charlie målar.128 

Lo beskriver en förväntanstyrt skola som kontrollerar 

Los beskrivning av skolan målar en bild där förfrågningar om transparent dokumentation blir 

allt vanligare. Hen förklarar hur elevenkäter blivit en del av lönesamtal, hur rektorer ser till 

snittbetyg i syfte att göra skolan mer marknadsförbar där elevtänk blivit kundtänk. Detta, något 

som ter sig vara en skola som allt mer saknar förtroende för lärare, kan således förstås som det 

mest långtgående exemplet av vad förväntanstyrning möjligtvis kan innebär där mätbarhet 

blivit fullständigt central. 

Värt att notera är att medan Lo beskriver en förväntanstyrd skola medger hen själv att hen inte 

arbetar med den transparens till den grad som efterfrågas. Detta skall inte tolkas som att dennas 

möjlighet till en slags autonomi som lärare innebär att skolan är förtroendestyrd.129 Det framgår 

snarare i utsagorna som att den arbetsform Lo tar inte passar de krav hen själv beskriver. Det 

är således beskrivningarna på krav och möten med skolledning som ligger till grund för den 

form av styrning hen beskriver. 

Kim beskriver en skola av förväntanstyrning med transparens och kontroll 

Kim beskriver hur hen ser att läraryrket förändrats över tid där det utvecklats en ny slags 

medvetenhet kring lärarrollen där ämneslagen tillsammans arbetar allt mer och tolkar 

styrdokumenten. Hen beskriver även i positiva ordalag hur hen arbetar med transparens 

gentemot sina elever, arbetar i ämneslag för att tillmötesgå de nya kraven på ett allt närmare 

ämneslagsarbete. Rektorer beskriver hen som aktiva vid betygsättning när de märker att saker 

och ting inte följer de förväntade snitten i historia på de nationella programmen. Dessa utsagor 

talar för en förväntanstyrd skola där, i linje med Bergh och Arnebacks beskrivning, skolans 

resultat skall vara mätbara och att skolans verksamhet skall vara utformad utifrån 

centralmaktens formuleringar.130 

Noterbart är dock Kims beskrivning av utrymmet att ställa sig utanför, där ämneskollegor vägrat 

att följa vissa samplanerade moment. Detta behöver inte innebära att dessa lärare i sitt motstånd 

mot vissa enskilda beslut försöker hävda sin autonomi. Däremot är det tydligt att autonomin 
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finns kvar och att de lärare som väljer att arbeta utanför ämneslaget fortfarande kan göra det 

inom den förväntanstyrda skola Kim beskriver. 

Sammanställning av det förväntan- och förtroendestyrda ramverket 

Avsikten med användningen av beskrivningarna av den förväntanstyrda och förtroendestyrda 

skolan var att synliggöra huruvida yrkespraktiken motsvarade de utbildningspolitiska 

intentionerna som beskrivits i Arneback och Berghs studie.  

Sammantaget motsvarade merparten av beskrivningar som uppdagades under intervjuerna det 

Arneback och Bargh kännetecknar som den förväntanstyrda skolan. Lärarna Alex och Kim 

påminde mycket om varandra i sina utsagor och gav en djupgående och detaljerad bild över de 

många åtgärder som påminner om förväntanstyrning. I dessa fall är det tydligt att detaljstyrning 

som Skolverkets allmänna råd letat sig in i yrkesvardagen och utgör en central del för 

arbetsgången. Även om Lo inte aktivt följde dessa former märktes det utifrån det hen beskrev 

att intentionerna från centralmakten var desamma som de Alex och Kim beskrev där Lo känner 

sig pressad att följa nya och oönskade tillvägagångssätt i yrkesvardagen. 

En utsaga sticker dock ut från de andras. Charlies yrkesvardag påminner inte om den 

yrkesvardag de andra tre lärarna beskriver. Till viss del återger hen en vardag där vissa av de 

transparensåtgärder som efterfrågas efterföljs. Dock är detta inte på grund av kraven utan utifrån 

en arbetsform som var utarbetat innan kraven nåt verksamheten. Detta innebär att Charlies skola 

skiljer sig från restens där den äldre formen av styrning ligger kvar. 
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6. Slutdiskussion 
Denna studie avsåg att undersöka hur yrkesvardagen för historielärare ser ut genom att ta reda 

på hur de förhåller sig till de nya utbildningspolitiska kraven som ställts under de senaste åren. 

Utifrån studiens tre undersökningsfrågor kunde olika aspekter av lärares yrkesvardag 

synliggöras. Sammantaget visar de en helhetsbild av hur de förhåller sig till och tolkar de 

utbildningspolitiska intentionerna. 

Uppsatsens första fråga ämnade att undersöka hur lärarna förhåller sig till de ökade kraven på 

transparens kring dokumentation vid betygsättning och bedömning. Medan de alla delade 

uppfattningen att kraven har ökat under de senaste åren gick meningarna isär huruvida detta var 

en utveckling till det bättre eller sämre. De två ämneslagledarna Alex och Kim gav ett tydligt 

uttryck för vad Falkner kallar friutrymme där största delen av deras yrkesvardag inte utmanades 

av ändringarna. Även Charlie gav uttryck för friutrymme, men riktade samtidigt kritik mot hur 

delar av lärarkåren verkade tolka och arbeta mot kraven. Kritiken låg huvudsakligen i minskad 

elevkontakt där kommunikation med eleverna sköts allt mer genom färgkodade matriser. Enbart 

Lo beskrev en känsla av misstro och underordning där hen kände att transparensen var ett led i 

att ifrågasätta lärarkåren. Med detta menade Lo att tilliten till lärares kompetens håller på att 

försvinna och att allt mer granskning och kontroll håller på att implementeras. Oavsett indelning 

i ramverket lyckades alla lyfta positiva aspekter av de ökade kraven på dokumentation. Dessa 

riktades dock nästan uteslutande mot eleverna. Således kan det konstateras att lärarna 

välkomnar idén med att redogöra för sitt arbete om det hjälper eleverna att förstå sitt eget 

lärande och sina resultat. Dock gick uppfattningarna isär när det kom till att vara transparent 

gentemot högre instanser, ett mindre välkommet inslag i läraryrket. 

Uppsatsens andra fråga ämnade undersöka hur lärare ser på ämneslagets roll och hur de 

förhåller de sig till kraven att arbete mer i ämneslag. Som ämneslagledare var både Alex och 

Kim positivt inställda till kraven och arbetade aktivt för att genomföra dem. Således kan det 

konstateras att de överlag kände ett friutrymme gentemot de nya utbildningspolitiska 

intentionerna kring ämneslagsarbete. Det går dock att finna ett undantag i Kim, där 

alliansberoende strategier fick utvecklas för att tillmötesgå kollegor som inte ville samarbeta. 

Problemet gällde diskussioner kring ett historiskt kanon och huruvida det verkligen gick att 

samplanera när olika lärare tolkar kursplanen olika och vill betona olika historiska händelser. 

Liknande utsagor kom från Lo som gav uttryck för en känsla av misstro. Hen menade att olika 
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lärare besitter olika styrkor och kan således inte följa en mallartad undervisning. Även Charlie 

gav uttryck för misstro men gjorde det utifrån vad hen misstänkte att verksamheten skulle kunna 

få kritik för. I det egna arbetet hade Charlie inte utmanats utan arbetade utifrån den egna 

kompetensen utanför ett ämneslag, vilket skulle placera hen i en form av friutrymme. Både 

Charlie och Lo betonade här det relationella och menade att andra lärare inte kan förstå deras 

elever lika väl och således inte heller bedöma dem. Tvärt emot detta ställdes Alex som 

förespråkade central rättning i syfte att stärka likvärdigheten. Centralt för disskussionen är 

således än en gång eleverna och hur de större besluten påverkar deras utbildning. 

Uppsatsens tredje och sista fråga ämnade undersöka hur lärarna beskrev möjligheterna eller 

motsättningarna som rektorer, centralmakten och samhället i stort skapar. Rektorer framstod 

som centrala för hur skolan fungerar. De målades upp som både grund för misstro och 

friutrymme. Medan Alex, Kim och Lo delgav upplevelser av ifrågasättande från rektorer var de 

även ett stöd. Charlie stack ut som läraren med den minst komplicerade relationen till sin rektor 

där denna skapade ett stort friutrymme på skolan. 

Varje avsnitt i undersökningskapitlet hjälpte till att skapa en helhetsbild av hur lärarna upplevde 

förändringarna i skolan över de senaste åren, och med hjälp av Falkners ramverk synliggjordes 

deras attityder på ett begripligt och komparativt sätt. Studien har visat på många av de problem 

skolan fortfarande står inför idag, där lärare upplever att de är misstrodda och att deras 

kompetenser inte är gångbara längre. Vid varje komparation började ett mönster utkristalliseras 

där Lo stack ut. Hen uttryckte misstron tydligast och gav själv svar på problematiken med de 

nya kraven när hen betonade att lärare besitter olika kompetenser och inte kan placeras i färdiga 

mallartade former av styrning. Kanske är det där skolan är eller dit skolan är på väg? På väg att 

återgå till en ny form av regelstyrning förklädd som målstyrning. Det går således att fråga sig 

om bara de mest flexibla lärarna klarar förändringen i skolan och de övriga måste förlita sig på 

turen att just deras arbetsform redan passar de nya reglerna. 

Genom att lyckas fånga upp och kategorisera merparten av lärarnas utsagor har Falkners 

ramverk visat sig vara gångbart än idag. Det innebär dock inte att det var utan brister. Medan 

Falkners ramverk utgick från en enskild förändring, läroplansreformen på 90-talet, utgick denna 

uppsats från ett flertal förändringar över det senaste decenniet. Då nya läroplaner alltid 

implementeras är detsamma inte nödvändigtvis sant för alla rekommendationer och regelverk 

från centralmakten. Således kompletterades Falkners ramverk genom att jämföra lärarnas 

utsagor med styrningsformerna förtroende- och förväntanstyrning. Detta visade på hur lärarnas 
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skolor styrdes och således vilka utmaningar deras utsagor förhöll sig till. Här uppdagades att 

Charlies skola hade en yrkesvardag som påminde om den äldre förtroendestyrda skolan där hen 

tilläts arbeta på ett sätt som hen såg som mest givande för sina elever och sig själv. Dessa drag 

gick till viss del att återfinna hos vissa av de kollegor Kim beskrev. Lärare som medvetet valde 

bort att delta i samplanerade moment. Likaså går sådana drag att återfinna hos Lo som trots en 

känsla av misstro föll tillbaka på de arbetssätt som fungerade bäst för hen.  

Oavsett om det rörde sig om en hel verksamhet eller enskilda lärare var det tydligt att 

undvikande eller vägran mot nya utbildningspolitiska intentioner inte gick att placera inom 

Falkners typologi. Genom detta synliggörs en ofullständighet i ramverket i mötet med flera 

mindre förändringar i skolan. Således bör Falkners fyra typologier kompletteras med ytterligare 

en: Olydnad. Ett begrepp som syftar till lärare som väljer bort beslut från centralmakten på basis 

av det egna professionella yrkeskunnandet. Begreppet synliggör de svårigheter centralmakten 

haft vid implementeringen av många av dess mindre beslut utanför läroplanen. Där lärare i 

slutändan väljer bort de riktlinjer de inte ser som gångbara för den egna lärarstilen eller som de 

inte upplever som värdefullt för eleverna. 

 

 

7. Sammanfattning 

Studien utgick från problembilden där förändringar från centralmakten med nya regelverk och 

allmänna råd ställer nya krav på lärare. Med fokus på skolans yrkvesvardag gick det inte att 

utgå ifrån ett enskilt beslut från centralmakten. Yrkespraktiken är mer komplex och kantad av 

nya beslut och förtydliganden som rullande uppdateras. Studien lade således fokus på ett antal 

bredare uttryck förändringarna tagit i yrkespraktiken över de senaste 10 åren. Bland dessa lades 

särskild vikt vid en allt större efterfrågan på transparens i yrket samt en större efterfrågan på 

kollegialt samarbete i ämneslag. Problembilden synliggjordes och dess främsta fokusområden 

konkretiserades med ett exempel från en av Skolinspektionens rapporter, där det uppdagats att 

många lärare inom ämnena Kemi, Historia och Svenska på gymnasiet inte tolkar kursen eller 

arbetar på ett sätt som stämmer överrens med styrdokumenten. I skenet av det faktum att hårdast 

kritik i rapporten riktades mot historielärare avgränsades studien dessutom till att granska just 

historielärare. 
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Syftet var således att undersöka hur lärare, eller mer specifikt historielärare, förhåller sig till 

och beskriver de utbildningspolitiska förändringar som riktats mot yrkespraktiken under det 

senaste årtiondet. 

Studien utgick från kompletterande teorier. Den ena, ett begreppsramverk konstruerat av Kajsa 

Falkner i en studie som undersökte lärares attityder gentemot de utbildningspolitiska 

förändringarna i och med den nya läroplanen på 90-talet. Falkner hade funnit fyra typologier 

som lärare gav uttryck för. Dessa beskrev hur lärare kan tänkas reagera i mötet med nya 

utbildningspolitiska intentioner. Det andra ramverket, två begrepp av Arneback och Bergh, 

synligjorde hur skolan styrs. Deras begrepp, förtroendestyrning och förväntanstyrning, 

motsvarar två sätt skolan kan styras på där det första beskriver en skola där de gemensamma 

målen tolkas på lokal nivå av professionella yrkesutövare. Det andra begreppet, 

förväntanstyrning, beskriver vad Arneback och Berg menar motsvarar skolan idag. Under 

denna styrning efterfrågar centralmakten transparens för att se att målen följs och är mätbara 

samt ser till att de nås genom att beskriva i styrdokumenten hur målen skall arbetas mot. 

Tillsammans kompletterar dessa två ramverk varandra. Medan Falkners typologier beskriver 

hur lärare reagerar beskriver Bergh och Arnebacks vilka slags utbildningspolitiska intentioner 

lärarna reagerar på. 

För att komma närmare yrkesvardagen och identifiera lärarnas förhållningssätt till dessa teorier 

och i syfte att svara på undersökningens frågor valdes den kvalitativa metoden i form av 

halvstrukturerad intervju. Tanken var att genom djupdykande intervjuer låta lärarna själva 

forma sitt eget narrativ för att själva synliggöra vad som var viktigast i relation till det valda 

undersökningsområdet. Fyra lärare deltog i intervjuerna där två representerade lärare som ledde 

sina ämneslag i historia och arbetade aktivt mot målen. De andra två stod i kontrast till de första 

eftersom de stod utan tillgång till ämneslag och därav saknade en av förutsättningarna för att 

tillmötesgå ett av Skolverkets aktuella rekommendationer, att arbeta mer inom ämneslag. 

Undersökningen bestod i att kategoriskt placera lärarnas utsagor inom de valda typologierna. 

Genom detta kunde en yrkesvardag kantad av olikheter för lärarna i mötet med de nya kraven 

synliggöras. Det låg en märkbar klyfta mellan de två ämneslagsledarna och de utan ämneslag. 

De första två, Alex och Kim, upplevde till största del vad Falkner kallar ett friutrymme där det 

inte råder någon friktion mellan deras arbetsform och de nya utbildningspoltiska intentionerna. 

Medan Falkners definition av friutrymme innebär att ingen som helst konfrontation med de nya 

utbildningspolitiska intentionerna skett, förefaller det som att även en mindre grad av vad 
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Falkner kallar underordning förekommit när vissa mindre önskvärda anpassningar gjorts. De 

två andra lärarna, Lo och Charlie, fann sig i en annan situation. Medan Lo kände vad Falkner 

kallar Misstro och ofta fick underordna sig de utbildningspolitiska intentionerna arbetade 

Charlie på en arbetsplats som inte utmanats av de nya kraven i samma utsträckning. Hen kände 

ett friutrymme på arbetsplatsen men påpekade många gånger bristerna i de nya kraven, något 

som mycket troligt hade utmanat arbetsformen om de implementerats på dennas skola. 

 

Studien kan konstatera att alla lärare inte hittar sätt att förhålla sig till de nya kraven. Lo som 

kan placera sig i denna kategori beskrev hur ett av kraven, ämneslagarbete, morsvarade ett 

malltänk där många lärare inte passar in eftersom lärare är olika och måste arbeta utifrån deras 

respektive styrkor. Uppsatsen hade desto svårare att placera denna och liknande former av kritik 

inom Falkers ramverk och föreslår således avslutningsvis en kompletterande typologi, olydnad. 

Ett begrepp som syftar till lärare som väljer bort beslut från centralmakten på basis av det egna 

professionella yrkeskunnandet. Ett till synes inte ovanligt inslag i dagens skola. 
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Bilaga	1:	

Intervjuplan	

Öppnande	av	intervju:	
•	Förklara	intervjuns	syfte	

•	Förklarar	och	motiverar	användning	av	inspelningsapparat	samt	bekräftar	att	det	går	bra	att	spela	
in	samtalet.	

•	Informera	om	de	forskningsetiska	principerna	som	tänker	efterföljas	under	både	intervjun	och	hur	
informationen	 som	 framgår	 i	 intervjun	 senare	 kommer	 att	 behandlas.	 Dessa	 innefattar:	
Informationskravet,	 samtyckeskravet,	 konfidentialitetskravet	 (och	 anonymitetskravet)	 samt	
nyttjandekravet.	

Intervjun:	

•Ställande	av	enkla	riktade	grundfrågor:	

Grundfrågor:	

•	Hur	länge	har	du	jobbat	som	lärare?	

•	Hur	länge	har	du	arbetat	på	den	här	skolan?	

•	Har	du	legitimerad	lärare	och	behörig	inom	dina	ämnen?	

•	Eventuell	improviserad	fråga	för	att	bryta	isen	kan	tillkomma.	

	
•	En	kort	beskrivning	av	intervjufrågornas	utformning	och	hur	de	kopplar	till	de	tre	olika	
undersökningsdomänerna:	

Huvudfråga	1:	Tema:	Transparens,	kraven	på	dokumentation	och	det	egna	arbetet		

Huvudfråga	2:	Tema:	Ämneslagarbete		

Huvudfråga	3:	Tema:	Centralmakten	och	samhället	

Intervjun	avslutas:	

•Avslutar	med	sammanfattning	i	sin	helhet	samt	frågar	om	det	går	bra	att	återkomma	med	

följdfrågor	eller	förtydliganden	vid	behov.	

Huvudfråga	1:	Tema:	Transparens,	kraven	på	dokumentation	och	det	egna	arbetet		

Som	 ett	 led	 i	 elevernas	 rättssäkerhet	 förväntas	 lärare	 dokumentera	 och	 arbeta	 med	 elevernas	
utveckling	bland	annat	genom	terminsvis	schemalagda	utvecklingssamtal	och	eventuella	förslag	om	
särskilda	 anpassningar.	Det	 framgår	dock	 varken	 i	 Skolverkets	 allmänna	 råd	 eller	 i	 skollagen	 vilken	
omfattning	detta	arbete	innebär	för	den	individuella	läraren.	Beskriv	vad	uppföljningsarbetet	innebär	
för	dig	och	hur	du	ser	på	besluten	kring	detta	(dvs	hur	du	ser	på	kraven	de	ställer).	
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Huvudfråga	2:	Tema:	Ämneslagarbete		

Sambedömning	 och	 samplanering	 i	 ämneslag	 har	 blivit	 allt	 mer	 aktuellt	 inte	 bara	 i	 den	 allmänna	

skoldiskussionen	utan	även	ovanifrån	från	både	Skolinspektion	och	Skolverkets	allmänna	råd.	Hur	ser	

du	 på	 sambedömning	 och	 samplanering	 och	 är	 det	 något	 ni	 arbetar	 med	 på	 den	 här	 skolan?	

	

Huvudfråga	3:	Tema:	Centralmakten	och	samhället	

Det	har	under	åren	exempelvis	skrivits	om	föräldrar	och	elever	som	försöker	förhandla	fram	bättre	

betyg	eller	elever	som	varit	svåra	att	få	ett	beslut	om	särskilda	anpassningar	genomfört.	Vilken	typ	av	

stöd	eller	motsättningar	får	du	från	din	rektor,	skolledning	och	från	statligt	håll	när	det	kommer	till	

frågor	som	rör	just	din	bedömning	och	betygsättning?	

	

Eventuella	stöd-		följdfrågor	för	huvudfråga	1:	

•	Hur	mycket	tid	ägnar	du	uppskattningsvis	åt	denna	typ	av	dokumentation?	

•	Hur	hanterar	du	dokumentation	av	bedömningsunderlag?	

•	Blir	du	ofta	ifrågasatt,	ombedd	att	redovisa	på	vilka	grunder	du	tagit	ditt	beslut?	

•	Påverkar	detta	dig	i	ditt	myndighetsutövande	på	något	sätt?	

•	Vad	ser	du	som	fördelar/styrkor	med	de	utökade	kraven	på	dokumentation?	

•	Vad	ser	du	som	nackdelar	med	de	utökade	kraven	på	dokumentation?	

Eventuella	stöd-	följdfrågor	för	huvudfråga	2:	

•	Arbetar	du	tillsammans	i	ett	ämneslag	vid	bedömning	och	betygsättning?	

•	Planerar	ni	uppgifter	och	prov	i	ämneslag?	

•	Tar	det	lång	tid	att	sam-bedöma?	

•	Upplever	du	att	elevernas	rättssäkerhet	stärks	av	sambedömning?	

•	Vad	ser	du	som	eventuella	styrkor	eller	svagheter	med	ett	ökat	krav	på	sambedömning?	

•	Har	du	någon	gång	hjälpt	en	icke-behörig	lärare	sätta	betyg?	

Eventuella	stöd-	följdfrågor	för	huvudfråga	3:	
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•	Är	det	tydligt	hur	du	förväntas	arbeta?	

•	Finns	det	stöd	att	hämta	från	högre	instanser	när	det	blir	något	problem,	exempelvis	när	en	

elev/förälder	försöker	”förhandla”	fram	ett	annat	betyg?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


