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Syftet med den här studien var att undersöka hur lärare och rektorer uppfattar och 
påverkas av Lpo 94. Utifrån Lpo 94 identifierade jag två olika krav, vilka jag 
koncentrerade studien kring. Dessa var: kravet på en demokratisk undervisning och 
kravet på en individanpassad undervisning. Jag använde mig av en kvalitativ 
forskningsansats med intervju som datainsamlingsmetod. Resultatet visade att den 
förändring som Lpo 94 var tänkt att innebära för skolan och dess aktörer tycks ha 
uteblivit. Av intervjuerna framkom det att lärarna och rektorerna upplever att Lpo 94 
inte tar hänsyn till den verklighet som lärarna arbetar i. I intervjuerna framkom 
försvårande faktorer för möjligheten att arbeta i enlighet med Lpo 94. Dessa faktorer 
var till exempel, ett stort antal elever som är i behov av särskilt stöd och ett för stort 
elevantal i klasserna, i kombination med att lärarna ålagts allt fler arbetsuppgifter. 
Resultatet visade på att det finns ett behov hos lärarna att få en minskad arbetsbörda. 
Av resultatet kunde jag se att lärarna behöver känna sig mer delaktiga i författningen 
av styrdokument och i den organisatoriska planeringen, för att en utveckling av 
verksamheten i skolan ska vara möjlig. 
 
 
Nyckelord: Lpo 94, skolutveckling, lärarrollens föränderlighet, demokratisk och 
individanpassad undervisning. 
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenterar jag uppsatsens problemområde. Nedan finns även 
uppsatsens syfte och frågeställningar samt en disposition. 
 
1.1 Problemområde 
 
I massmedia förs i dag en diskussion om skolan och dess utformning. Hur ska 
undervisningen utformas? Vad gör vi med de elever som inte klarar skolan? Debatten 
påverkar lärarnas arbete som får krav på sig från olika intressenter, allt ifrån 
regeringen till ledning och föräldrar. 
 
Lärarna har således krav på sig från olika håll. Beroende på hur samhällsutvecklingen 
ser ut och hur staten vill att utvecklingen ska se ut, önskas olika saker från skolan. Nu 
lever vi i ett samhälle med ett stort informationsflöde och en stor 
informationstillgång. Enligt Ingrid Carlgren och Ference Marton (2001), doktorer i 
pedagogik, är inte det primära längre att lära sig allt som man behöver för sitt 
kommande yrke, till exempel allt om sömnad (om det var sömmerska man skulle bli). 
Det primära är istället att lära sig hur man kan få tag på information, på vilket sätt 
man lär sig bäst (olika strategier), att kunna fungera som medborgare i vårt 
demokratiska samhälle. Enligt Lpo 94 är det skolans uppdrag ”att främja lärande 
där individen stimuleras att inhämta kunskaper”. (s. 11) Detta påverkar lärarnas 
arbete då de från att vara kunskapsförmedlare ställs inför nya krav på att ha en 
handledande roll där eleverna ska tillägna sig kunskap själva och genomleva 
undervisningen istället för att bara ta emot fakta (Carlgren & Marton, 2001). 
 
I och med Lpo 94 har det även skett en decentralisering av styrningen av skolan. 
Läraren är nu ensam ansvarig att planera, genomföra, följa upp och utvärdera 
undervisningen. Detta ska ske i enlighet med de riktlinjer som finns i styrdokument, 
som Lpo 94, där det finns visioner om hur ett gott klimat för lärande uppnås. Där 
anges även vilket typ av lärande som är att föredra i dagens samhälle. Hur mycket av 
dessa visioner är retorik och hur mycket av detta sker verkligen i praktiken? Vad får 
Lpo 94 för konsekvenser för lärarrollen i praktiken, och hur upplever lärarna sitt 
arbete under dessa betingelser? 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur lärare och rektorer uppfattar och 
påverkas av Lpo 94. Lpo 94 innehåller många olika aspekter. I den här studien har 
jag identifierat två olika krav, vilka jag valt att fokusera på. Dessa är: kravet på en 
demokratisk undervisning och kravet på en individanpassad undervisning. Jag 
kommer att skriva mer om dessa i avsnittet Analysram. Ovan nämnda krav blir mina 
frågeställningar: 
 
Hur beskriver lärarna och rektorerna läraruppdraget i förhållande till: 
1. Kravet på en demokratisk undervisning? 
2. Kravet på en individanpassad undervisning?  
3. Hur låter sig lärarna och rektorerna styras av Lpo 94? 
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1.3 Disposition 
Efter detta inledande avsnitt presenterar jag, för studien relevant, tidigare forskning 
samt den analysram jag använt mig av för tolkning av resultatet. Sedan följer ett 
metodkapitel där studiens genomförande och tillförlitlighet beskrivs och diskuteras. 
Därefter följer resultatredovisningen, varefter en avslutande diskussion förs. 

 
2. Tidigare forskning och analysram 
 
För att förstå lärarrollen i dag måste den ses i den kontext i vilken den verkar i. 
Nedan presenteras tidigare forskning som gjorts inom området, som är av intresse för 
denna uppsats. Det område som jag baserar min studie på rör sig främst kring 
lärarrollens föränderlighet samt de krav som styrdokumentet Lpo 94 ställer på den. 
Sist presenterar jag även analysramen för tolkandet av mitt resultat. 
 
2.1 Lärarrollens komplexitet 
Ulf Numan (1999) har undersökt blivande lärares uppfattningar om vad som ingår i 
läraruppdraget.  Han menar att den nya läroplanen (Lpo 94) till stor del bara är 
retorik: ”…beslutade reformer har inte genomförts i praktiken.” (s. 119) Vidare 
påpekar Numan att intentionerna med Lpo 94 var att ge lärarna mer frihet i sin 
yrkesutövning, men i en jämförelse med Lgr 80 ses en uppstramning. I Lgr 80 
beskrivs mer målande i texten hur undervisningen bör drivas i moraliserande satser 
till exempel: ”Man kan inte lära sig samarbeta om man inte får praktisera 
samarbete.” (s. 119) Detta ställer ringa krav på läraren jämfört med Lpo 94:s 
formuleringar där ordet ”skall” inleder flera satser.  
 
Numan (1999) påtalar även faran för att även ordet lärarlag innebär retorik utan 
praktisk förankring och visar på exempel där lärarna är indelade i lag, men utan 
intresse eller möjlighet att samverka. Numan nämner flera gånger att det verkar 
finnas ett motstånd mot förändringar och att det verkar ta tid att förändra, trots att 
det är nödvändigt att dagens lärare är experter på förändringsarbete.  
 
Leif Isberg (1999) utgår från tre nivåer för att förklara skolans komplexitet och de 
krav som lärare har att anpassa sig till. Han menar att komplexiteten gör det svårt att 
genomföra förändringar i skolan. Första nivån benämner Isberg (1999) 
undervisningsprocessen. Denna styrs av olika faktorer till exempel: skolans kod, 
kommunikationsmönster mellan ledning och lärare, mellan lärarna och vilken typ av 
undervisning som anses vara ”den rätta” på en skola. Isberg menar att ”Lärare 
uppfattar skolledare som ‘smörjare’ av organisationsmaskineriet” (s. 21) och menar 
att det finns en skillnad i lärares och skolledares uppfattning om skolledarrollen. 
Lärarna anser att skolledarna främst bör ägna sig åt personalvård och i andra hand 
styrning av undervisningen. Skolledarna anser sig främst arbeta med administrativa 
rutiner och därefter kommer elevvård. 
 
Nästa nivå benämner Isberg (1999) den kommunala nivån. Kommunpolitikernas 
inställning till skolan påverkar skolledarna. Det är politikerna som fördelar de 
ekonomiska resurserna och som ansvarar för att skolorna har lämpliga lokaler att 
arbeta i. 
Den sista nivån benämner Isberg (1999) regerings- och riksdagsnivå. Riksdagen är de 
som bestämmer vilka lagar som ska gälla i skolan, hur undervisningen bör bedrivas 
och vad som ska ingå i den. Det är de som ger ut läroplanerna. 
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2.2 Lärarrollen ur ett samhällsperspektiv 
Ordet samhälle står, enligt Kurt Liljequist (1999), för ett uttryck som förenar 
människor i social aktivitet. Inte förrän under 1950-talet sattes ett likhetstecken 
mellan samhälle och den offentliga sektorn. 
 
Ur en sociologisk synvinkel kan samhället sägas bestå av två motpoler, där det ena 
lägret är ”den civila sfären”, som tror att det goda samhället kan byggas genom det 
privata samhället. Den andra motpolen är ”den offentliga sfären”, som tror på 
kollektivet. Enligt Liljequist (1999) avspeglar sig samhällets anda och önskemål på 
styrdokumenten för skolan. Från konservativt håll önskas att skolan endast bör ägna 
sig åt kunskapsförmedling, utan att ta ställning i frågor som har med värderingar att 
göra.  
 
Liljequist (1999) menar att dagens samhälle sviker ungdomarna och därför förlorar 
vuxna i auktoritet hos barn och ungdomar. Detta försätter lärarrollen i kris, med 
många lärare som vantrivs och byter yrke. Han påpekar dock att: ”När man talar om 
en förlorad lärarauktoritet är det lätt att glömma att den bara är en del av en 
förlorad vuxenauktoritet”. (s. 36) Liljequist menar vidare att skolan har en viktig roll 
i att utveckla egenskaper som solidaritet, medkänsla och acceptans av nödvändiga 
regler, exempel på egenskaper som är viktiga för ett samhälles funktion. För att 
eleven inte bara ska lära sig om dessa egenskaper, krävs att eleven får genomleva dem 
i undervisningen. Detta är i överensstämmelse med Carlgren och Marton (2001) vilka 
menar att lärarna i dagens skola inte bara har ett uppdrag bestående i att förmedla 
kunskaper. De ska även forma eleverna så att de kan utgöra en kugge i det samhälle 
de ska verka i. I Lpo 94 återspeglas detta på följande vis: 

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda elever för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. (s. 11) 

 
Läraren är ansvarig för att planera, genomföra och utvärdera detta arbete och kan 
inte bortse från den sociala situationen i klassrummet. Lpo 94 ställer vidare krav på 
att skolan ska vara ett stöd till familjerna i fostran av deras barn: ”Arbetet måste 
därför ske i nära samarbete med hemmen.” (s. 11) 
 
Den sociala situationen, vilken eleverna befinner sig i, påverkas av de förändringar 
som skett i samhället de senaste årtiondena. Exempel på sådana förändringar är ökad 
arbetslöshet, utveckling av informationsteknologin med ett högt informationsflöde 
som följd samt ekonomiska nedskärningar med ökade klasstorlekar. Detta har även 
gjort att tillgången till speciallärare har minskat. (Carlgren & Marton, 2001) 
 
Ytterligare krav på lärarna blir det då det, enligt SOU 1998:112, finns indikationer på 
att antalet elever med behov av särskilt stöd ökar, samtidigt som nedskärningarna gör 
att deras stöd minskar. Nedskärningarna innebär större klasser, med fler och fler 
elever i behov av särskilt stöd, med färre antal vuxna i skolan och färre speciallärare 
att tillgå. Enligt SOU 1998:112 drabbas eleverna i behov av särskilt stöd värst av 
nedskärningarna. Lärarna ska alltså bedriva sin undervisning på ett nytt sätt, för ett 
nytt samhälle och med ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd i klasserna. I 
SOU 1998:112 ställer utredarna frågan om lärarna har tillräcklig kompetens för detta. 
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Även Isberg (1996) ser problemet och frågar sig om det ”överhuvudtaget är möjligt 
för skolledare och lärare att med rådande förutsättningar leva upp till de olika krav 
som ställs” (s. 65). 
 
2.3 En ny lärarroll i ett förändrat samhälle?  
Enligt Hargreaves (1998) uppstår postmodernismen någon gång under 1960-talet. 
Enligt honom kännetecknas postmodernismen av att den: ”är snabb, komprimerad, 
komplex och osäker”. (s. 25) Andy Hargreaves (2004) använder termen 
kunskapssamhälle för att beskriva samhället i en postmodernistisk tid. Enligt 
Hargreaves (2004) talas det om detta kunskapssamhälle på många håll och det 
genomsyrar hela samhället. Bruttonationalprodukten och en stor del av 
sysselsättningen finns inom kunskapsområdet. Trots den nya tiden med de nya 
kraven på skolan, menar Hargreaves (1998) att skolan inte förändras. Många 
modernistiska inslag, som hierarki och kontroll finns kvar i skolan. De stora 
byggnaderna med de många eleverna och schemat som sammanbindande länk, är 
ytterligare bevis på moderna funktioner. 
 
Hargreaves (2004) menar dock att skolan har ett ansvar i att både skapa människor 
med de kvalitéer som samhället behöver (t.ex kreativitet och initiativförmåga) samt 
att motverka de negativa egenskaperna som följer med ett sådant samhälle (t.ex 
egenintresse och vinstjakt). Detta återspeglas i Lpo 94 som dels menar att eleverna 
ska lära sig att själva inhämta kunskap samt att de ska utveckla sin initiativförmåga 
och sitt ansvarstagande, dels att eleverna ska utveckla en empatisk förmåga och 
kunna sätta sig in i andra personers levnadsvillkor. 
 
Även om vi lever i en annan tid nu påpekar Liljequist (1999), att skolan inte kan 
glömma sin 100-åriga historia av ”fostran till lydnad”. Under efterkrigstiden bedrevs 
en konservativ undervisning, där det gamla hierarkiska klassamhället lyste igenom. 
Trots denna nya tid menar han att ”… utvecklingen på fältet har gått trögt och inte 
motsvarat förväntningarna. Oavsett vad man rekommenderat har många lärare 
fortsatt arbetet som förr, lomhörda för signalerna ovanifrån”. (s. 232) Liljequist 
menar vidare att samhället blir alltmer gränslöst och att lärarna inte har någon lätt 
uppgift i att sätta gränser.  
 
Liljequist (1999) menar att ju mer sluten en organisation är desto svårare är det att 
förändra de gamla invanda mönster och traditioner som finns. Han hävdar att många 
lärare bara byter sida om katedern när de kommer ut som färdiga lärare. De bär med 
sig sina erfarenheter från skoltiden, vilka kan vara till stöd, men också begränsa 
läraren i att tänka i nya banor. Då lärare möter verkligheten menar Liljequist, att den 
bekräftar de traditionella tankarna om undervisning. Kollegorna har det 
förhållningssättet, eleverna är vana att fungera i en sådan miljö och föräldrarna till 
eleverna förväntar sig att det är på ett sådant vis skolan ska fungera. Enligt 
Hargreaves (1998) är uppfattningen av lärarens arbete fortfarande att läraren ställer 
frågor, korrigerar fel, ger instruktioner, håller ordning och sätter betyg. Dessa 
uppfattningar är även lärarnas. De arbetsuppgifter som ligger utöver ovan nämnda 
har på senare år blivit fler och också mer synliga. 
 
Även Isberg (1999) menar att lärarens egen erfarenhet från sin skoltid är en viktig 
faktor i förklaringen till hur en lärares roll formas. I en undersökning som gjorts 
inom ett forskningsprojekt som Isberg genomfört framkommer att en betydande del 
av undersökningspersonerna angav att lärarens viktigaste uppgift var att vara 
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kunskapsförmedlare.  Syftet med studien var att kartlägga vad lärarstuderanden 
ansåg var effektiv undervisning. 
 
Enligt Hargreaves (1998) är skolans kultur av stor betydelse för hur lärarna bedriver 
sin undervisning. Kulturen talar om vilka värderingar man ska ha, vad som är 
accepterat att göra och säga.  Individualismen inom läraryrket, där lärarna arbetar 
själva i sina klassrum lever seglivat kvar. Den skyddar visserligen lärarna från negativ 
kritik, men gör att de inte kan få ta del av positiv kritik. Hargreaves menar vidare att 
samarbete är fruktsamt på det sättet att lärare känner stöd och får ökat 
självförtroende att frångå gamla traditioner för att prova nya. På så vis kan samarbete 
utveckla skolan. 
 
Hargreaves (1998) menar att många förändringar som kan verka positiva blir till 
negativa måsten i praktiken, till exempel blir möjligheten att samarbeta med lärare 
till ytterligare krav på möten. Han skriver vidare att det finns en konflikt mellan det 
postmoderna samhället och det moderna, inom vilken skolan fortsätter att verka. Den 
gamla lärarrollen förändras inte, trots de ökade kraven som en roll i ett postmodernt 
samhälle innebär, till exempel större och fler ansvarsområden.  
 
2.4 Lärarrollen ur ett organisationsperspektiv 
I en tid då gamla sanningar och värderingar ifrågasätts och då länderna strävar efter 
en bättre ekonomi, ställs skolan mer att klara sig själv med att uppfylla de nya kraven. 
Hargreaves (1998) hävdar att planering och utformning av undervisningen ska ske på 
lokal nivå.  I skolan är lärarna de som kan åstadkomma förändring, men för att den 
ska komma till stånd, måste lärarna involveras.  De måste få möjlighet att tala om vad 
för typ av förändring som är möjlig, vad de vill förändra och vad de vill bevara i den 
omstrukturering av skolan som är nödvändig för att möta vår postmoderna tid.  
 
Hargreaves (2004) menar att tid numera är av stor betydelse för lärare. Tiden sätter 
gränser för vad de kan göra. Lärarna blir tilldelade fler ansvarsområden och 
uppgifter, utan att tilldelas mer tid, vilket skapar stress. Lärarnas tid är uppdelad i 
mindre bitar, för att kunna användas effektivt. Denna jakt på effektivitet och 
produktivitet är ytterligare ett spår av modernistiska tankar.  Denna intensifiering, 
med tidsbrist som följd, gör att lärarna inte har möjlighet att fortbilda sig i önskad 
mån och ständigt är överbelastade med känslan att de kunde ha gjort mer. 
Hargreaves (2004) menar att kvalitén sänks, då lärarna måste ta genvägar för att 
hinna med deras pressade schema. I Hargreaves (2004) står dock att läsa att det i 
Sverige pågår ett projekt ”utan nationell timplan” där lärarna erbjuds att själva 
planera sin och elevernas tid. Vidare påpekas dock att denna decentralisering, för 
lärarna, innebär en ökad arbetsbörda med ökade administrativa uppgifter. Följden 
menar Hargreaves är att lärarna känner sig avprofessionaliserade. Då lärarna känner 
att de kommer allt längre ifrån det de vill göra, undervisa, minskar deras motivation 
till arbetet. 
 
2.5 Lärarrollen ur ett lärarperspektiv 
Hargreaves (1998) använder begreppen professionalisering och intensifiering. Det 
förstnämnda står för den utvidgade lärarrollen, det sistnämnda står för ”ökad press 
och ständiga innovationer under arbetsvillkor som inte håller jämna steg med 
förändringstakten”. (s. 31) 
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Hargreaves (1998) anser att professionalisering och intensifiering är två viktiga 
begrepp. Professionalisering står för den ökade komplexiteten som lärarrollen har 
kommit att innebära. Lärarrollen ska omfatta fler ansvarsområden nu än tidigare där 
lärarna ska ha fler roller, på möten av olika slag, gentemot kollegor och elever. 
Intensifiering står för den ökade intensiteten, vilket innebär att lärarens arbete inte 
har utvecklats i takt med den ökade arbetsbördan. Enligt det synsättet blir lärarrollen 
snarare avprofessionaliserad än professionaliserad. Lärarna måste följa läroplaner 
och metoder för att uppnå de önskade målen. De får även sämre möjligheter att 
besluta om sin undervisning och bedriva den enligt vad som passar just deras grupp 
bäst. Tanken från regeringens håll var enligt Hargreaves (2004) att lärarna skulle få 
bättre förutsättningar att förfoga över sin tid och sitt innehåll i undervisningen. Han 
menar dock att detta har fallerat. Politikernas tro på att utbildning ger en god 
ekonomisk utveckling, gör att de vill ligga bra till i såväl nationella som 
internationella mätningar. Det ställer högre krav på utbildningarnas resultat och 
leder till en starkare kontroll av skolan där instrument för att mäta att vissa resultat 
nåtts under en viss tid. I verkligheten, menar Hargreaves (2004) att det leder till ett 
minskat utrymme för valfrihet och tematiska studier, såväl för lärare som för elever. I 
och med detta blir kraven på vad lärarens roll innebär diffusa. Enligt Hargreaves 
(2004) påfrestar det läraren ytterligare, då kraven på vad som ingår i lärarens roll är 
diffusa kan heller aldrig läraren veta om den gjort ett tillräckligt jobb  
 
2.6 Läroplaner och lärarrollen 
Enligt Christer Stensmo (1994) finns läroplanen för att styra och kontrollera den 
undervisning som bedrivs i skolorna. Stensmo menar vidare att läroplansteorin kan 
vara fokuserad på två olika saker. Antingen fokuserar den på vad undervisningen ska 
innehålla, eller så fokuserar läroplanen på undervisningsmetoden. Detta stämmer väl 
överens med Lpo 94, vilken förespråkar att eleverna ska genomleva undervisningen 
och som säger att läraren ska lära eleverna att själva inhämta kunskap. Stensmo 
(1994) hävdar vidare att det är samhällets intressen som återspeglar sig i läroplanen 
och i en processinriktad läroplan, som Lpo 94, önskas individer som är redo att möta 
ett föränderligt samhälle. Lpo 94 skall främja elevens sociala och teoretiska 
utveckling och skolan har ett ansvar i att individerna i den mår bra och känner sig 
trygga. Dessa krav ställs inte på skolan, utan på lärarna. Marianne Dovemark (2004) 
menar att det föreligger en risk i att lärarna förväntas att axla ett större ansvar än de 
klarar av. 
 
Av Lpo 94 framgår, enligt Stensmo (1997), ”att eleverna skall arbeta självständigt 
och ta ansvar för sitt lärande”. (s. 195). För att nå dit föreslås en successiv ökning av 
förfogande över tid till tidsindividualiserat lärande. Träningen förutsätter tydliga mål 
och medel för utvärdering. Av SFS 1994:1194 framgår att rektor, vid indikationer på 
att en elev har svårigheter, ska starta en utredning och upprätta ett åtgärdsprogram 
om så behövs. Ett åtgärdsprogram innehåller uppgifter om vilka problemen är, vilka 
stödinsatser som ska sättas in, hur uppföljningen ska ske och utvärderas. Eleven och 
föräldrarna ska ha insikt om detta och även en möjlighet att påverka.  
 
Stensmo (1997) beskriver vidare två olika ledarstilar: uppgiftsorienterad och 
elevorienterad. Han påpekar dock att studier har visat att lärare inte är det ena eller 
det andra, utan varierar stil efter situation. Uppgiftsorienterad stil innebär att läraren 
planerar, med hela klassen i fokus till skillnad från en elevorienterad stil då läraren 
planerar med den enskilde eleven i fokus. I en uppgiftsorienterad stil ser läraren till 
att eleverna har ett önskvärt beteende medan den elevorienterade stilen bygger på 



7 

elevernas självkontroll. Vad gäller motivation sätter läraren upp målen och driver 
eleverna däråt i en uppgiftsorienterad stil, medan eleverna sätter egna mål och har en 
inre drivkraft att nå dit i en elevorienterad stil.  
 
I fråga om gruppering sätter, enligt Stensmo (1997), den uppgiftsorienterade läraren 
eleverna i grupper och bestämmer uppgiften, medan eleverna i en elevorienterad stil 
bildar grupper utifrån intresse och för en särskild uppgift. Vad gäller 
individualisering har en klass under en uppgiftsorienterad stil samma typer av 
uppgifter medan elever under en elevorienterad ledarstil har en individualiserad 
läroplan där de arbetar med egna uppgifter i en takt som passar dem som individer. 
 
Av Lpo 94 framgår att undervisningen ska utgå från varje enskild elevs behov och 
förutsättningar. Individualisering av undervisningen kan enligt Stensmo (1997) till 
exempel innebära variation av innehåll, undervisningsform eller studiesätt. Varierad 
undervisning är, enligt Stensmo, viktigt då elevers mentala förmågor varierar. Vissa 
elever har ett tänkande som är mer logiskt-matematiskt medan andra har en mer 
interpersonell intelligens, d.v.s. elever har olika lärstilar. En del är auditiva, andra är 
visuella och en tredje grupp har en kinestetisk lärstil. Detta har att göra med att våra 
hjärnor fungerar olika, en del använder den vänstra hjärnhalvan mer än den högra, 
och vice versa. De har därmed även olika arbetssätt.  I Lpo 94 står att:  
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (s. 10) 

 
Detta anser jag förutsätter en lärare som är elevorienterad, vilket är jämförbart med 
den handledande läraren som Carlgren och Marton (2001) beskriver.  

2.7 Analysram 

Som den ovanstående genomgången av tidigare studier visar finns det många 
aspekter som påverkar en lärares arbete och roll. Nedan presenterar jag de 
dimensioner som jag finner intressanta för den här studien: kravet på en 
demokratisk undervisning, kravet på en individanpassad undervisning samt Lpo 
94:s påverkan på lärarna och rektorerna, i undersökningen. Faktum är att lärarrollen 
torde ha förändrats till följd av ett förändrat samhälle. Numan (1999:34) påpekar 
dock att det tycks vara så att mycket i Lpo 94 blir retorik, utan någon inverkan på 
praktiken. Detta motiverar att studera hur lärarna arbetar i dag.  
 
Det första kravet jag valt att undersöka är kravet på att läraren skall bedriva 
undervisningen i demokratiska arbetsformer. Eleverna ska kunna ha inflytande över 
såväl arbetsformer som innehåll. Eleverna ska lära sig att ta ansvar för sitt lärande 
och kunna ta initiativ. Detta förutsätter en lärare som utgår från de enskilda eleverna 
och handleder dem i deras kunskapssökande.  
 
Det andra kravet jag valt för denna studie är kravet på att ”undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. Läraren skall ta som 
utgångspunkt i sin undervisning, elevernas tidigare erfarenheter, ta hänsyn till deras 
bakgrund och nuvarande kunskapsnivå. Läraren skall även involvera föräldrarna, de 
skall informeras om vad som händer i skolan kring deras barn och hur deras 
kunskapsutveckling ser ut. 
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Dessa två ovan beskrivna krav, tillsammans med den ovan presenterade tidigare 
forskningen innebär att läraren inte bara ska planera och genomföra undervisningen 
själv. Läraren ska utforma undervisningen på ett sådant sätt att eleverna får 
möjlighet att utveckla hela sin personlighet och sina olika sidor. I planeringen ska 
läraren ta hänsyn till varje elevs kunskapsnivå, förutsättningar och tidigare 
erfarenheter. Utöver detta ska läraren även samarbeta med hemmen och vara ett 
stöd för dem i deras fostran av eleven. Lärarrollen innebär således mycket mer än att 
förmedla kunskaper. Läraren ska i dagens skola kunna handleda eleverna i deras 
utveckling. 
 
Även rektorerna är en viktig del i skolutveckling. Det är de som ska leda det 
pedagogiska arbetet på skolan och se till att de förordningar som finns, som Lpo 94, 
följs. Enligt Lpo 94 ska rektorerna bland annat verka för en individanpassad 
undervisning.  
 
Min sista frågeställning rör aspekten på vilket sätt lärare och rektorer säger sig 
påverkas av Lpo 94. Lpo 94 är ett styrdokument för lärare och rektorer. Med 
bakgrund mot den tidigare forskningen finner jag det intressant att studera på vilket 
sätt Lpo 94 påverkar dem. 
 

4. Metod 

I följande avsnitt redogör jag för mina val av forskningsansats, hur urvalet är gjort 
samt vilken metod jag använt mig av för datainsamling. Nedan redogörs även för 
utefter vilka kriterier materialet analyserats. Nedan skriver jag även om resultatens 
tillförlitlighet och generaliserbarhet samt de etiska ställningstaganden som jag tagit. 
 
4.1 Forskningsansats 

Då jag har som syfte att undersöka hur lärare uppfattar och upplever lärarrollen och 
Lpo 94 i dag, är en kvalitativ forskningsansats lämplig. Enligt Martyn Denscombe 
(2000) innebär en kvalitativ forskning att försöka tolka ord, från till exempel en 
intervju, till ett resultat för att kunna analysera det.  
 
4.2 Urval 

Urvalet är gjort på två skolor i en mellansvensk medelstor stad. Urvalet består av sex 
respondenter. Fyra av dem arbetar som lärare och två av dem arbetar som rektorer. 
Från vardera skolan finns en rektor och två lärare, varav en har varit yrkesverksam en 
längre tid och den andra en kortare tid. I resultatredovisningen och 
diskussionsavsnittet används fiktiva namn. Britta och Sylvia är de som varit 
yrkesverksamma en längre tid, Karin och Sara har varit yrkesverksamma en kortare 
tid. Rektorerna är medelålders män och namnges som rektor William och rektor 
Peter. 
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4.3 Metod för datainsamling  

Enligt Denscombe (2000) är intervju som metod att föredra, då syftet med 
undersökningen är att få reda på ett färre antal personers djupare uppfattningar om 
något, hellre än att få reda på kvantifierbar fakta från ett större antal personer. På 
grund av detta valde jag intervju som datainsamlingsmetod i denna undersökning.  
 
För att bibehålla en god struktur, men samtidigt få så djupa svar som möjligt på 
frågorna, används en kvalitativ semistrukturerad forskningsintervju. Enligt 
Denscombe (2000) har då intervjuaren ett antal frågor som han/hon vill ha 
besvarade, men är ”inställd på att vara flexibel när det gäller ämnenas 
ordningsföljd, och/…/att låta den intervjuade utveckla sina idéer”.(s. 135) Även om 
frågorna är numrerade, kommer de alltså inte i samma ordningsföljd i intervjuerna. 
De har i största möjliga mån fått styras av riktningen på intervjun. 
 
4.4 Tillvägagångssätt för genomförande och analys av data 

Den första kontakten, för intervjuerna, med respondenterna togs per telefon, då 
plats, tid och datum bokades. Därefter skickades ett missivbrev ut, där 
respondenterna kunde ta del av en viss bakgrundsinformation och vad 
undersökningen intresserade sig för. Jag besökte de aktuella skolorna och 
genomförde intervjuerna på respondenternas arbetsplatser. Intervjuerna 
genomfördes enskilt och avskilt. Jag var noga med att följa intervjuguiden i 
inledningen av intervjuerna, så att alla respondenter skulle erhålla samma 
information.  Intervjuklimatet var avslappnat och min uppfattning är att 
respondenterna delade med sig av sina upplevelser. Samtliga förbestämda frågor 
ställdes till samtliga respondenter. Jag var dock flexibel i ordningen och bockade av 
de frågor jag behandlat för att vara säker på att alla frågor blev besvarade. Då jag 
upplevde att jag behövde, ställde jag uppföljningsfrågor. 
 
Intervjuerna bandades med en diktafon för att jag skulle kunna ha tillgång till 
intervjun i sin helhet under bearbetningen och för att bibehålla så stor fokus som 
möjligt för respondenten. Jag vill dock påpeka att intervjun i sin helhet här inte 
innefattar faktorer som till exempel miljö, stämning, eller kroppsspråk. För att kunna 
ha tillgång till sådana faktorer i bearbetningen förde jag anteckningar under 
intervjuerna. Inga sådana finns redovisade i resultatredovisningen, då jag inte fann 
några som var av betydelse för denna studie. 
 
Bearbetingen gick till så att intervjuerna transkriberades i sin helhet. Jag har 
redigerat grova språkfel, som inte påverkar innebörden av svaret. För att göra svaren 
lättillgängliga för analys genomförde jag en meningskoncentrering. Detta innebär, 
enligt Steinar Kvale (1997), att materialet gås igenom för att se vad av det insamlade 
som är användbart. Sedan tematiserade jag svaren utifrån mina frågeställningar. 
Detta motsvarar det Kvale benämner som meningskategorisering. Intervjuerna finns 
redovisade i matriser i resultatdelen, under följande rubriker, motsvarande mina 
frågeställningar: ett demokratiskt arbetssätt, ett individanpassat arbetssätt och Lpo 
94:s påverkan. 
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4.5 Studiens tillförlitlighet och förförståelse 

I följande avsnitt presenterar jag faktorer som påverkar en studies tillförlitlighet. Jag 
har utgått från begreppen förförståelse, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, 
vilka beskrivs i DePoy och Gitling (1999) och Denscombe (2000). 
 
4.5.1 Förförståelse 
Vad gäller detta problemområde, hade jag innan denna uppsats början en viss 
förförståelse i och med att lärarutbildningen tagit upp det faktum att lärarrollen har 
förändrats. Att sedan ha tagit del av ytterligare forskning var helt nödvändigt, dels för 
att kunna avgöra val av såväl metod som intervjufrågor, dels har det hjälpt mig i min 
position som intervjuare. Utan förförståelse hade det varit svårare att veta vilka svar 
jag var intresserad av att gå på djupet med, och vad som var att betrakta som 
sidospår.  
 
Under lärarutbildningen har jag fått kontakt med fyra av de sex respondenterna som 
ingår i undersökningen. Jag har dock inte upplevt att det har påverkat min 
objektivitet. Respondenterna har på inget sätt varit i beroendeställning till mig eller 
vice versa.  
 
4.5.2 Reliabilitet 
Reliabilitet är, enligt Elizabeth DePoy och Laura N Gitling (1999), måttet på hur 
tillförlitligt mätinstrumentet är för studiens syfte. Om det är möjligt att genomföra 
samma studie vid en annan tidpunkt. Metodvalet, semistrukturerad 
forskningsintervju var ett lämpligt instrument att använda sig av med tanke på att jag 
avsåg att undersöka lärares uppfattning om deras roll. Det finns dock vissa 
riskfaktorer att beakta, som kan påverka reliabiliteten negativt. En risk som föreligger 
är feltolkning av respondentens svar. För att minska den risken har jag, då jag varit 
osäker ställt frågan ”Om jag uppfattar dig rätt nu, menar du då att…?”  
 
Det finns vissa risker som kan påverka reliabiliteten negativt. I bearbetningen av 
intervjuerna upptäckte jag att jag använt ordet samhälle, utan att definiera begreppet. 
Risken föreligger att respondenterna har tolkat begreppet olika, vilket skulle påverka 
reliabiliteten negativt.  
 
4.5.3 Validitet 
Validitet anger huruvida valet av metod är lämpligt för studiens frågeställningar samt 
om det som avsåg att studeras har studerats. Då de jag har intervjuat är människor 
finns alltid risken att respondenterna försökt att svara ”rätt” på mina frågor. Detta 
skulle påverka validiteten negativt. Jag upplevde att jag inte la in värden i deras svar, 
utan försökte att endast intressera mig för dem och ställa följdfrågor, som till 
exempel: ”vill du utveckla…?”, med syfte att de skulle utveckla sina svar. Enligt 
Denscombe (2000) är det viktigt att forskaren förhåller sig neutral till 
respondenterna, så att de inte upplever obehag av forskarens värderingar. Upplever 
de obehag finns en risk att respondenterna försöker att svara så ”korrekt” som 
möjligt, enligt vad de tror att forskaren vill ha för svar. 
 
4.5.4 Generaliserbarhet 
Denscombe (2000) menar att en risk med kvalitativ forskning är att urvalet inte är 
representativt och med få respondenter, att undersökningen inte är generaliserbar. 
Den här studien kan inte sägas äga någon statistisk generaliserbarhet. Antalet 
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respondenter är få och urvalet är inte representativt för skolan som institution eller 
för samhället. Jag har valt att genomföra intervjuer med lärare och rektorer för att se 
hur de uppfattar lärarrollen. Denna studie kan därmed bidra med förståelse för 
fenomenet i liknande kontexter.  
 
4.6 Etiska ställningstagande 
 
Jag har tagit del av Vetenskapsrådets fyra grundkrav för humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Nedan beskriver jag vilka dessa är och på viket sätt 
jag följt dem.  
Respondenterna i undersökningen har: 
1. i enlighet med informationskravet, blivit informerade om att deras deltagande är 

frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. Detta har gjorts såväl 
muntligt som skriftligt.   

2. i enlighet med samtyckeskravet blivit informerade om vad deras roll i 
undersökningen består av, samt att de deltar frivilligt och när som helst kan 
avbryta intervjun.  

3. i enlighet med konfidentialitetskravet blivit garanterade att jag förvarat 
uppgifterna de lämnat, så att inga obehöriga personer har haft tillgång till det. 
Deras anonymitet har garanterats. Deras identitet kan inte röjas, då 
respondenterna är kodade i transkriptionen och i resultatredovisningen.  

4. i enlighet med nyttjandekravet blivit informerade om att det insamlade 
materialet inte kommer att användas i andra syften än till denna uppsats.  
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5. Resultatredovisning 
 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Detta gör jag med hjälp av matriser. 
Frågeområdet och de faktorer jag identifierat från intervjuerna står lodrätt i den 
vänstra spalten. I materialet finns många påverkansfaktorer, men jag har begränsat 
mig till två- eller tre stycken beroende på frågeområde. Lodrätt högst upp står 
respondenternas fiktiva namn och inne i matrisen citat taget ur intervjuerna. Först 
visualiseras resultatet av lärarnas intervju, därefter kommer matrisen med citat från 
rektorernas intervjuer. Efter varje matris följer en kort förklarande text. 
 
5.1 Ett demokratiskt arbetssätt 
 
Som framgår av figur 3. ser lärarna att möjligheten till ett demokratiskt arbetssätt 
påverkas av lärarrollens huvudsakliga uppgift, av att ha en fungerande grupp, samt 
av de kringuppgifter lärarna har. 
 
Figur 3. Lärarnas uppfattning av vad som påverkar deras möjlighet att arbeta på ett 
demokratiskt sätt  
Möjligheten 
att arbeta 
demokratiskt 

Britta Sylvia Karin Sara 

Lärarrollens 
huvudsakliga 
uppgift 

”Man förmedlar 
kunskap” 

”Demokratisk 
ledare/…/och 
med-
bestämmande.” 

”Den (hand-
ledande) lärar-
rollen skulle jag 
vilja ha alla dagar i 
veckan, men det 
har jag inte.” 

”Kateder-
undervisning/…/då 
passar det ju vissa 
elever/…/jag tror 
att det är bra för 
majoriteten.” 

Vikten av en 
fungerande 
grupp 

”…att få söka 
kunskap 
själva…men man 
måste ha en 
grupp som 
fungerar…” 

”…måste du utgå 
från gruppen, 
vad som passar 
och göra just 
med den 
gruppen” 

”Ibland när jag 
försöker, alltså, 
nej men säg du…vi 
orkar inte 
bestämma.” 

”Många elever i 
dag behöver, eh, ja, 
tydliga ramar.” 

Kring-
uppgifter 

”Man skulle 
behöva ha en 
som hjälper en 
med vad vi ska 
ta bort.” 

”väldigt mycket 
krav från höger 
och vänster, det 
är ett oerhört 
tempo alltså.” 

”…väldigt mycket 
arbetsuppgifter 
man ska göra som 
ligger utanför/…/ 
sitter på…kvällar 
och helger…” 

”…olika slags 
kontakter, med 
föräldrar, med 
andra kollegor… 
Hjärter åtta och 
socialen.” 

 
Den huvudsakliga uppgiften beskrivs vara kunskapsförmedlande, men det finns 
olika syn på hur denna ska genomföras. Några beskriver ledarskapet ur en 
handledande, demokratisk synvinkel medan andra anser att en mer auktoritär 
katederundervisning ger bäst resultat  
 
Vikten av en fungerande grupp. Lärarna beskriver gruppen som avgörande för på 
vilket sätt de kan arbeta i klassrummet. I en grupp där det finns många elever i 
behov av särskilt stöd menar lärarna att det inte går att arbeta på ett demokratiskt 
sätt. ”Undervisningen” går då ut på att upprätthålla en god ordning i klassrummet. 
Lärarna skiljer sig dock åt i det avseendet då Karin menar att det finns elevgrupper 
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som inte vill vara delaktiga i undervisningen, medan de andra utgår från att det är 
ordningsproblem som är hindret för en demokratisk undervisning. 
 
Kringuppgifter. Lärarna talar alla om att läraryrket har blivit komplext och att det är 
mycket krav på dem, från olika håll. De talar om att det är många olika kontakter 
som ska upprätthållas, med bland annat föräldrar, övrig personal och socialen. Detta 
gör att lärarna inte har den tiden som behövs för att planera en undervisning som de 
vill ha och som Lpo 94 föreskriver. Britta säger att hon skulle vilja ha hjälp med vad 
som ska tas bort av de nuvarande arbetsuppgifterna.  
 
Som framkommer av figur 4. ser rektorerna risker med den typ av undervisning som 
föreskrivs i Lpo 94. De menar att det är viktigt att närma sig det handledande sättet, 
men under förutsättningen att det finns kringresurser, som kan fånga upp de elever 
som är i behov av särskilt stöd. 
 
Figur 4. Rektorernas uppfattning om vad som påverkar ett demokratiskt arbetssätt 
Möjligheten 
att arbeta 
demokratiskt 

William 
 

Peter 
 

Lärarrollens 
huvudsakliga 
uppgift 

”…vi behöver komma mer mot det 
handledande.” 
 

”Många ser sig som kunskaps-
förmedlare…” 
 

Vikten av en 
fungerande 
grupp 

”En förutsättning är ju att det finns 
kringresurser.” 
 

”De här eleverna som inte har någon 
drivkraft själva. De är loosers…” 

Kring-
uppgifter 

”det är många olika krav/…/jobba 
mer socialt va, se till elevens hela 
situation.” 

”De här lärarna som har förmågan, 
dom ger, okej, dom jobbar lite mer än 
vad de ska göra enligt sina 
avtal/…/den typen av lärare tycker jag 
väldigt mycket om. 

 
Lärarrollens huvudsakliga uppgift. Rektorerna beskriver att de önskar att de hade en 
lärarkår som arbetade mer på ett handledande sätt, som en del i en demokratisk 
undervisning. De ser ett problem i att många lärare lever kvar i sina gamla roller och 
ser sig som kunskapsförmedlare. 
 
Vikten av en fungerande grupp. Rektorerna menar att det demokratiska arbetssätt 
som Lpo 94 föreskriver endast fungerar med elever som är motiverade till att studera. 
Rektorerna beskriver Lpo 94:s arbetssätt som en fara för de elever som har problem 
och konstaterar att det är av stor vikt att det finns kringresurser som fångar upp de 
elever som faller utanför undervisningen.  
 
Kringuppgifter. Vad gäller kringuppgifterna är rektorerna splittrade. William antar 
mer ett lärarperspektiv och menar att det är stora krav på lärarna som kan utgöra 
hinder för en demokratisk undervisning. Rektor Peter däremot, utgår från sina 
intressen som ledare och säger att han gillar lärarna som arbetar över, utan att klaga. 
Kringuppgifterna är inget problem för honom i och med att han förväntar sig att 
lärarna klarar av att hantera sitt komplexa yrke. 
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5.2 Ett individanpassat arbetssätt 
 
Det finns en vilja att arbeta individanpassat. Som framgår av figur 5. ser dock lärarna 
att det finns försvårande faktorer, till exempel brist på planeringstid.  
 
Figur 5. Lärarnas uppfattningar om ett individanpassat arbetssätt 
Ett individ-
anpassat 
arbetssätt 

Britta Sylvia Karin Sara 

Vilja ”Det är ju 
jätte-viktigt 
…hur ser deras 
begreppsvärld 
ut?...Och sen 
utgå lite från 
det när man 
lär dom saker.” 

”…lära sig 
genom att fler 
sinnen får vara 
med…man har 
en chans att 
komma ihåg…” 

”…i det stora hela så 
är det bättre att man 
arbetar med 
förståelse…att man 
ser sig själv som en 
del i den hela” 

”man behöver 
bearbeta det 
(kunskap) på olika 
sätt…för att få det 
optimala 
inlärningssituationen” 

Planering/
mål 

”…det krävs 
ganska mycket 
planering 
innan man har 
en sådan 
lektion””man 
har ingen…tid 
till att 
förbereda 
lektioner” 

”elever som 
faller väldigt 
utanför ramen 
liksom, då kan 
det vara svårt 
…” 

”jag utgår ju hela 
tiden från 
kunskapsmålen…man 
utgår från en 
pedagogisk tanke 
man har som 
förhoppningsvis då, 
går hand i hand med 
dom övriga mål som 
finns på skolan…” 

”det var svårt just för 
att alla är olika””en 
del behöver röra på 
sig…en del passar 
väldigt bra å sitta 
stilla på en stol å bara 
lyssna” 

Ledningen ”det är ju bra 
att skolan får 
nya tankar 
…det är svårt 
att få med 
ledningen i det 
också, dom 
tänker ju också 
på sitt 
gammeldags 
sätt” 

”…måste du ju 
vara 
påläst…vara 
medveten om 
alla planer och 
mål och så 
vidare”  

”Våran ledning är 
väldigt tydlig på att vi 
ska se till att eleverna 
klarar 
kunskapsmålen””man 
lever upp till den 
rollen som 
skolledningen 
förväntar sig” 

Ja, dom 
(skolledningen) 
efterfrågar ju att man 
ska vara kunna arbeta 
på ett individanpassat 
sätt till varje elev…” 

 
Vilja. Lärarna i undersökningen anser att det är viktigt att ha en varierad 
undervisning, för att nå så många elever som möjligt. Det är en förutsättning för att 
de ska kunna arbeta på ett individanpassat sätt.  
 
Mål/Planering. Lärarna är enade om att det finns svårigheter i planeringen av 
lektioner som ska överensstämma med målen som finns på skolan och i 
styrdokument. Dessa svårigheter utgörs av elever med svårigheter samt att ett stort 
elevantal i en grupp också innebär en stor bredd av behov av olika slags undervisning. 
En av lärarna tar även upp tidsaspekten, att hon inte har den tiden som behövs för att 
planera en undervisning som är individanpassad. 
 
Ledningen. Vad gäller ledningen talar alla lärarna om att de påverkar deras sätt att 
arbeta. Men de är splittrade i upplevelsen av vad ledningen önskar från dem. Britta 
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menar att ledningen tänker gammaldags och att hon skulle vilja ha in nya tankar i 
skolan, medan Sara uppger att ledningen efterfrågar ett individanpassat arbetssätt. 
 
Även rektorerna ser svårigheter för ett individanpassat arbetssätt, till exempel i form 
av för stort antal elever i klasserna. Som framgår i figur 6. menar de att det finns 
lärare som har viljan att arbeta individanpassat, men att det även finns många som 
saknar den.  
 
Figur 6. Rektorernas uppfattningar om ett individanpassat arbetssätt 
Ett individ-
anpassat 
arbetssätt 

William Peter 

Vilja 
 

”en del lärare skulle gärna…jobba 
bara med ämnena…nu är ju kraven 
liksom enorma på att dokumentera, 
veta hur långt ungarna har gått” 

”en del (lärare)…anpassar sitt 
lärande till elever…” 

Planering/ 
mål 

”…har man tjugofem ungar så är det 
svårt, hitta dom olika nivåerna…att 
hitta den där kombinationen mellan 
handledare och föreläsare.” 

”här på skolan har vi pedagogiska 
samtal…där vi för sådana 
diskussioner” Dvs diskussioner om 
hur lärarna kan sätta upp mål med 
elever, motivera och få dem att 
förstå” 

Ledningen ”ämnesexperten, den handledande 
och den…socialt fostrande. Dom tre i 
en kombination är en förutsättning” 
(för att utveckla eleverna) 

”vi måste komma dithän att vi lyckas 
fånga våra elever där dom är.” 

 
Vilja. Enligt rektorerna finns det en del lärare som anpassar sig till eleverna. 
Rektorerna upplever dock att det många gånger saknas vilja för att arbeta på ett 
individanpassat sätt.  
 
Planering/mål. Rektor Peter menar att ledningen för att nå ett mer individanpassat 
arbetssätt, har pedagogiska samtal med lärarna. Där förs diskussioner om hur de kan 
planera tillsammans med eleverna och hur de kan få eleverna att förstå deras 
delaktighet och ansvar. Rektor William ser de stora grupperna som ett hinder för 
lärarnas möjlighet till planering av en individanpassad undervisning. 
 
Ledningen talar i visioner om vad för typ av undervisning som utvecklar eleverna 
mest. De efterfrågar lärare som har den breda kompetens som krävs för att kunna 
möta eleverna på den nivå de befinner sig. 
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5.3 Lpo 94:s påverkan 
 
Lärarna talar om Lpo 94 i form av något som finns och som de borde arbeta enligt, 
men som inte går att arbeta enligt på grund av den komplexa praktik som de arbetar 
i. Som framgår av figur 7. upplever lärarna den ökade komplexiteten som 
problematisk. 
 
Figur 7. Lärarnas uppfattningar om Lpo 94:s påverkan av upplevelsen av arbetet 
Uppfattningar 
om 
lärarrollen 

Britta Sylvia Karin Sara 

Uppfattningar 
om vad Lpo 
94 efterfrågar 

”Det...är ju en 
målinriktad 
lärare som 
jobbar mot mål” 

”Att ha den här 
sociala 
kompetensen, 
ja.” 

” …det här 
demokratiska 
arbetssättet…dom 
ser nog skolan 
som betydligt mer 
demokratisk än 
vad den är.” 

”Jaa, man ska väl 
vara den här 
handledande, 
hehe, gärna få 
barnen att 
reflektera.” 

Den 
komplexa 
praktiken 

”Lärarroll, det är 
massor man 
är/…/det blir ju 
så mycket annat 
man ska göra 
(än att 
undervisa)””man 
plockar inte bort 
något…arbetet 
blir ohållbart…” 

”Det har blivit 
fler 
arbetsuppgifter, 
det är mycket 
stressigt.” 

”Uppfostranrollen
…den tycker jag ju 
också att vi får 
ägna ganska 
mycket tid åt…Det 
är den tråkigaste 
rollen.””Vi kanske 
skulle slippa en 
administrativ roll, 
som vi inte vill ha. 
(om pedagogerna 
fick bestämma 
mer över sitt 
arbete)” 

”…det är väldigt 
många olika 
bitar….olika slags 
kontakter med 
föräldrar, med 
kollegor..hjärter 
åtta, socialen och 
så…” 

 
Uppfattningar om vad Lpo 94 efterfrågar. Då lärarna talar om lärarrollen i 
förhållande till Lpo 94 är lärarna i stort sett enade om vad för typ av lärarroll som 
efterfrågas. Sara uttrycker sig i det närmsta ironiskt då hon skrattar fram att man väl 
ska vara en handledare för eleverna. Karin menar uppgivet att ”dom” d.v.s. de som 
författat Lpo 94, inte inser att skolan inte är så demokratisk. 
 
Den komplexa praktiken gör att lärarnas upplevelse av sitt arbete färgas av många 
ord av negativ laddning, så som ”stress”, ”ohållbart” och ”tråkigt”. De är enade om att 
de har för många olika typer av arbetsuppgifter, vid sidan av undervisningen. Karin 
är den enda som talar om en vilja att få vara med och bestämma om hur sitt arbete 
kunde se ut.  
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Rektorerna nämner även de att praktiken inte tillhandahåller de förutsättningar som 
krävs för ett arbete i enlighet med Lpo 94. Av figur 8. framgår även att en av 
rektorerna tar upp problematiken kring sin komplexa praktik. 
 
Figur 8. Rektorernas uppfattningar om Lpo 94:s påverkan på arbetet i skolan 
Uppfattningar 
om lärarrollen 

Rektor William Rektor Peter 

Vad Lpo 94 
efterfrågar 

”…framför allt då så är det ju en 
markering att det inte räcker att 
vara antingen föreläsande…eller att 
bara vara handledare.” 

”Jahaa…det är en demokratisk 
lärare…Lpo 94 innehåller väldigt 
många bra delar va,/…/saknas det 
mycket av tydligt ledarskap.” (i Lpo 
94) 

Den komplexa 
praktiken 

”…ska man jobba med handledning 
då måste man ju jobba mer mot 
enskilda elever och det kan man 
inte göra om man är en vuxen på 
tjugofem ungar…det finns väldiga, 
väldiga begränsningar i det.” 

”Det är faktiskt, det är sagt så att 
skolledaren ska vara den 
pedagogiska ledaren. Men det äts 
upp av väldigt mycket arbete med, 
det är ekonomi, 
elevvårdskonferenser, styrning 
uppifrån, mål, nämnden, 
förvaltningschef…allt annat va, gör 
att jag tycker inte att jag hinner 
arbeta så mycket som jag vill.” 

 
Vad Lpo 94 efterfrågar.  Rektorerna ger uttryck för att det är ett demokratiskt och 
individanpassat arbetssätt, med en varierad undervisning, som efterfrågas i Lpo 94. 
Rektor Peter tar dock även upp de brister han ser i Lpo 94, detta till skillnad från 
rektor William som endast konstaterar vad Lpo 94 innebär för lärarrollen.   
 
Den komplexa praktiken. Båda rektorerna ser problem med en komplex praktik. De 
utgår dock från två olika saker. Rektor William utgår från lärarnas perspektiv, medan 
rektor Peter beskriver problem som finns i hans egen praktik. I båda fallen talar de 
om praktiken i negativa uttryck som ”väldiga, väldiga begränsningar” samt uttryck för 
att inte hinna med arbetsuppgifter.  
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6. Resultatanalys 
 
Nedan analyseras resultatet av undersökningen i relation till den tidigare forskningen 
som presenterades i kapitel 2. Analysen är indelad i de tre rubrikerna som användes i 
resultatredovisningen, och som även är undersökningens frågeställningar: Kravet på 
en demokratisk undervisning, på ett individanpassat arbetssätt, samt Lpo 94:s 
påverkan på arbetet i skolan.  
 
6.1 Kravet på en demokratisk undervisning 
Lärarna i undersökningen har uppfattningen att en lärares främsta uppgift är att 
förmedla kunskap. Som framgår av figur 3. nämner endast en lärare orden demokrati 
och medbestämmande. Enligt Lpo 94, som är lärarnas statliga styrdokument, ska 
lärarna bedriva undervisningen i en demokratisk arbetsform, men lärarna anser det 
vara svårt. I intervjuerna menar lärarna att de sociala problemen som finns i 
klasserna försvårar ett demokratiskt arbetssätt. Det blir då svårt för lärarna att 
utveckla sin undervisning. Detta samtidigt som de uppger att det växande antalet 
kringuppgifter gör att de inte hinner planera sin undervisning. Britta säger: ”Man 
skulle behöva hjälp med vad som ska tas bort”. Detta är ett talande citat som sätter 
fingret på problemet. Sedan skolreformen på 1990-talet har lärarna tillskrivits ett allt 
större antal arbetsuppgifter. Hargreaves (1998) menar att, för att få till stånd en 
förändring är det viktigt att lärarna involveras. De måste få tala om vad som är 
praktiskt möjligt att genomföra och vad de vill behålla av det ”gamla” som de anser 
fungerar bra. Han skriver om det lärarna i undersökningen upplever och det som 
Britta tydligt uttrycker, att lärarna tilldelats alltfler arbetsuppgifter utan att några 
tagits bort. Det ligger då nära till hands att dra slutsatsen att lärarna inte upplevt en 
tillräckligt hög grad av involvering, i utvecklandet av läraryrket. 
 
De ökade sociala problemen hos eleverna är också ett försvårande faktum för ett 
demokratiskt arbetssätt. Av resultatet framgår att det är svårt att bedriva en 
undervisning i demokratiska arbetsformer med elever som inte är studiemotiverade. 
SOU 1998:112 visar att antalet elever i behov av särskilt stöd ökar. Detta samtidigt 
som klasserna blir större och antalet speciallärare färre. Isberg (1996) ställer frågan 
om det ”överhuvudtaget är möjligt för skolledare och lärare att med rådande 
förutsättningar leva upp till de olika krav som ställs” .(s. 65) 
 
Vad gäller rektorerna, menar de att det fortfarande finns en förskjutning, bland 
lärarna, åt den traditionella kunskapsförmedlande rollen. Det stämmer väl överens 
med de uppfattningar som lärarna hade om lärarrollens huvudsakliga uppgift. Det 
går dock emot Lpo 94, som menar att det ska bedrivas en demokratisk undervisning. 
Båda rektorerna uppger vidare att kringresurser är en förutsättning för att kunna 
arbeta på ett demokratiskt sätt. Som framgår ovan, skärs det dock, enligt SOU 
1998:112, ned på antalet speciallärare/specialpedagoger, som är en viktig del i 
kringresurserna. Lärarna uppger att kringuppgifterna är så många att de påverkar 
deras möjlighet att bedriva en undervisning i demokratiska former. I denna fråga 
skiljer sig rektorerna åt markant. (se figur 4.)  
 



19 

6.2 Ett individanpassat arbetssätt 
Av resultatet framgår att lärarna uttrycker en vilja för att arbeta individanpassat, men 
känner sig begränsade på olika sätt. Lpo 94 föreskriver att såväl lärarna som 
rektorerna ska verka för en individanpassad undervisning. Lärarna nämner dock i 
intervjuerna försvårande faktorer för ett individanpassat arbetssätt, det handlar dels 
om tidsfaktorn, att det inte finns tid till planering av lektioner, dels om att de menar 
att det är svårt att arbeta individanpassat, när det är många elever, som behöver lika 
många olika inlärningssätt. Här finns en intressant parallell till Stensmo (1997), som 
menar att det är viktigt att arbeta individanpassat, då elever har olika lärstilar och 
varierande mentala förmågor.  
 
Resultatet visar att lärarnas vilja, är att vara mer förskjuten åt det individanpassade 
hållet, och de inser vikten av att kunna möta elevers olikheter. I praktiken tycks de 
dock vara förskjutna åt det uppgiftsorienterade hållet, av faktorer som tid och 
skolledning. Skolledning på det sätt att två av lärarna talar om att det är viktigt att 
vara medveten om, och uppnå de mål som finns uppställda. Det är även, enligt Lpo 
94 rektors ansvar att verka för en individanpassad undervisning. Rektorerna bör 
alltså skapa ett sådant arbetsförhållande där det är möjligt. Sara menar att ledningen 
vill att de ska arbeta individanpassat. Sara arbetar på den skola där Peter är rektor 
och jag kan se vissa kopplingar i deras uttalanden. Likheten är att de båda nämner ett 
individanpassat arbetssätt. Rektor uppgav tidigare att han uppskattar lärare som 
arbetar mycket. Detta kan leda till det som Hargreaves (2004) beskriver, där 
påfrestningarna blir så stora på lärarna att de till sist tappar motivationen. Han 
menar vidare att lärarna kan känna sig otillräckliga om de inte vet vilka krav som de 
har att förhålla sig till. Det kan ses i intervjuerna jag gjort. Lärarna uppger alla olika 
saker då de talar om vad ledningen förväntar sig av dem och endast en svarar konkret 
att ledningen vill att lärarna ska arbeta individanpassat.  
 
Resultatet visar att lärarna har för många elever för att kunna räcka till och att tiden 
för planering inte är tillräcklig på grund av de andra arbetsuppgifterna som numera 
ingår i läraryrket. Detta kopplar jag till Hargreaves (1998), lärarna säger att det 
tillkommit många arbetsuppgifter, professionalisering, men uppger att de inte ges 
förutsättningar att genomföra dem, intensifiering. Det är alltså bara en del av de två 
som utvecklats. Enligt det synsättet blir lärarrollen, enligt Hargreaves (1998) snarare 
avprofessionaliserad än professionaliserad. Frågan som Isberg (1996) ställer rörande 
huruvida det är möjligt för lärarna att leva upp till kraven, tycks således vara väl 
befogad. 
 
6.3 Lpo 94:s påverkan 
Kring detta frågeområde ger lärarna varierade svar. Fyra olika lärare ger fyra olika 
svar. Det de säger, stämmer överens med vad som finns skrivet i Lpo 94. Ingen av 
lärarna nämner dock samma begrepp och min fråga blir om lärarna har samma 
uppfattning om vad som efterfrågas av dem. Om de inte har det, är det synnerligen 
anmärkningsvärt. Ett så viktigt styrdokument borde inte vara alltför tolkningsbart, 
om staten vill säkra kvalitén i skolan och då staten lovar en likvärdig utbildning vart i 
landet man än befinner sig. Karin och Sara uttrycker sig skeptiskt mot Lpo 94 och 
svarar i det närmsta ironiskt. Karin säger dock en intressant sak, att ”dom… 
(politikerna) ser skolan som betydligt mer demokratisk än vad den är”. Hon anser 
följaktligen att hennes arbetssätt inte går att förena med Lpo 94. Den komplexa 
praktik respondenterna upplever, tycks vara en viktig faktor i deras val av arbetssätt. 
Av intervjuerna framkommer att det är många kringuppgifter som ska göras. Många 
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av orden i meningarna är ord med negativ laddning. Detta vill jag koppla till 
Hargreaves teori om lärares alltfler arbetsuppgifter. Han menar att förändringar som 
görs i positiv riktning, kan bli till negativa måsten hos lärarna. Lpo 94 är ett statligt 
styrdokument som lärarna ska anpassa sig efter. Resultatet visar att det finns en risk 
att det är så som Numan (1999) diskuterar: att Lpo 94 inte är förankrad i praktiken, 
utan blir till retorik. 
 
William upplever att gruppstorleken är ett hinder för lärarnas möjlighet att arbeta 
enligt Lpo 94. Medan Peter tar upp sin roll som skolledare och uppger att han inte 
heller har tid till att vara just skolledare. Enligt Lpo 94 är han den som ska styra det 
pedagogiska arbetet på skolan, och det är han medveten om. Han menar dock att 
även han verkar i en komplex praktik där hans kringuppgifter alltså hindrar honom 
från att arbeta med utveckling av den pedagogiska biten. Peter uttrycker att han 
saknar mycket av tydligt ledarskap i Lpo 94. Detta kan ses som ett tecken på att det är 
mycket problem av disciplinär art. I förlängningen skulle det tyda på ett behov av 
ökade resurser till elever som av olika anledningar inte är motiverade i skolan, d.v.s 
elever i behov av särskilt stöd. 
 
Lärarnas och rektorernas uppfattningar om vad Lpo 94 efterfrågar stämmer till stor 
del överens med varandra. Det som är intressant i denna fråga är att de talar om Lpo 
94 som om det vore retorik. Ett dokument där det står bra och fina saker, men som 
tyvärr inte är förenligt med den praktik som de verkar i. Lärarna (och även 
rektorerna) är väl medvetna om att det krävs saker av dem som de inte kan leva upp 
till och de uttrycker sig inte klart kring vad som krävs av dem. Detta menar jag kan 
utgöra en fara för att lärarna blir avprofessionaliserade och omotiverade, som 
Hargreaves (2004) beskriver. Detta skulle även kunna förklara lärarnas val av ord 
med negativ laddning. 
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7. Diskussion 
 
I följande kapitel diskuteras resultatet i förhållande till tidigare studier. Sist 
presenteras intressanta aspekter som uppkommit och som kan fungera som 
inspiration för vidare forskning. 
 
Syftet med den här uppsatsen var att undersöka hur lärare och rektorer uppfattar och 
påverkas av Lpo 94. Frågeställningarna rörde hur lärarna och rektorerna beskriver 
läraruppdraget i förhållande till kravet på en demokratisk undervisning, kravet på en 
individanpassad undervisning samt hur lärarna och rektorerna styrs av Lpo 94. Som 
resultatet visar, har jag presenterat det i förhållande till mina frågeställningar. 
 
7.1 Ett demokratiskt arbetssätt 
 
Rektorer och lärare beskriver en lärarkår som inte arbetar på ett enhetligt sätt. En 
del beskriver sig vara, eller vilja vara, handledare medan andra beskriver sig som 
kunskapsförmedlare och att det är den undervisningsstrategi som gynnar flest elever. 
Det skulle kunna vara så att det gynnar flest elever under de betingelser som råder 
nu, med många elever i behov av särskilt stöd. Om lärarna hade haft en verklighet 
där alla elever var motiverade till att gå i skolan och inhämta kunskaper, skulle 
lärarna kanske uppge att de ville arbeta eller arbetade på ett sätt som är förenligt 
med Lpo 94.  Det är problematiskt att rektorerna, i denna studie, så klart uttrycker 
att elever som inte är motiverade är så gott som chanslösa i den skola som Lpo 94 vill 
uppnå. Läroplanen kom i en tid då samhället förändrats, och fortfarande 
förändrades snabbt, och det är tänkbart att politikerna såg ett stort behov av att få en 
omodern skola att bli modern. Som resultatet visar är visionen med Lpo 94 god. Det 
tycks dock finnas en problematik kring det gap som respondenterna upplever mellan 
Lpo 94 och praktiken de verkar i. Läroplanen förutsätter att eleverna vill lära sig och 
klarar av ett ökat ansvar. Det kräver att eleverna mår så pass bra att de kan 
koncentrera sig. Som framkommit ovan, sker detta i en tid då ekonomin styr och 
regeringen fortsätter att göra nedskärningar i skolan med allt färre 
speciallärare/specialpedagoger som följd. Och det är just 
speciallärarna/specialpedagogerna som rektorerna säger är en förutsättning för ett 
demokratiskt arbetssätt. Om rektorerna, i denna studie, anser att kringresurser är en 
förutsättning för att skolan ska kunna fungera enligt Lpo 94, måste det kanske 
undersökas vilka attityder som står bakom sådana uttalanden, hos både rektorer och 
lärare. Anser lärare att undervisning av elever i behov av särskilt stöd ingår i 
läraruppdraget? Vad anser rektorer ingår i uppdraget? Anser de att skolan ska sträva 
efter att integrera, eller vill de segregera? Om uppfattningarna skulle skilja sig åt och 
om de skulle skilja sig åt från grundtanken med skolan, i dag, innebär det i sig ett 
hinder för skolutveckling, då förändring kräver att aktörerna vill delta i den och att 
den rådande kulturen tillåter det. Om lärarna inte känner att de gagnas av 
utvecklingen, menar Hargreaves (2004) att det finns en risk för att lärarnas 
motivation sänks. 
 
Lärarna ger även uttryck för att de ökade problemen i grupperna, gör att de inte kan 
arbeta på ett demokratiskt sätt. De uppger i intervjuerna att de måste anpassa sig till 
den grupp de har framför sig. Dessutom gör de alltfler arbetsuppgifterna att lärarna 
inte har den tid de skulle vilja till planering av tiden tillsammans med eleverna. Det 
tydliggörs av att en av rektorerna säger att han premierar sådana lärare som jobbar 
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mycket och övertid, utan att klaga. Bland lärarna finns en som säger att de vill ha 
hjälp med att ta bort saker. Den andra läraren säger att hon måste sitta kvällar och 
helger för att arbeta ifatt så pass mycket att det känns som att näsan har nått ovanför 
vattenytan. Av resultatet framgår att det finns många arbetsuppgifter för lärarna. Det 
är rektors ansvar att som pedagogisk ledare gå in och hjälpa lärarna med en bättre 
organisation och färre arbetsuppgifter. Efter att ha gjort denna studie finner jag det 
vara högst nödvändigt att lärarna involveras i en förändringsprocess av skolan, med 
utgångspunkt i lärarnas vardag. Det innebär även att lärarna på allvar måste sätta 
stopp för den ohållbara linje de förväntas arbeta enligt. En trött och utbränd lärarkår 
kommer inte att bidra till en hälsosam utveckling av en skola i nöd.  
 
7.2 Ett individanpassat arbetssätt 
 
Lärarna i undersökningen vet vad som efterfrågas av Lpo 94, men legitimerar sin mer 
traditionella undervisning med att det finns för stora problem i klasserna och för lite 
tid till planering. Mina intryck är att det är en komplicerad situation som har 
uppstått. Skolan, rektorerna och lärarna har ett uppdrag av staten och ett ansvar i att 
följa det. Ansvaret innebär att kunna ge föräldrar och elever en försäkran om att 
deras barn får den undervisning som utlovas, och krävs, för att forma eleverna så att 
de kan verka som medborgare i vårt föränderliga samhälle. Det är en individanpassad 
undervisning, med utgångspunkt i elevernas egen föreställningsvärld och tidigare 
erfarenheter. Respondenterna uppger att det finns svårigheter med ett 
individanpassat arbetssätt då de upplever att de ensamma ska bedriva undervisning i 
de, som respondenterna upplever, alltför stora grupperna. För att nå en integrerad 
undervisning där lärarna upplever att de har tillräcklig kompetens behövs 
specialpedagogerna som stöd för såväl lärare som rektorer.  
 
Efter att ha genomfört den här studien, inser jag att det finns stora svårigheter i 
skolan, som gör det svårt för lärarna att leva upp till de krav som Lpo 94 ställer på 
dem. Svårigheterna ligger på flera nivåer. Det främsta problemet är att Lpo 94:s 
föreskrifter förutsätter en praktik som i dag inte finns. Den förutsätter att eleverna är 
motiverade och villiga att lära för livet. Om det finns elever som är i behov av särskilt 
stöd, menar Lpo 94 att det ska upprättas särskilda planer för dem, med förankring i 
hemmen. Som resultatet visar är dock komplexiteten är stor. Mina egna erfarenheter 
är att det finns elever, vars föräldrar inte bryr sig om skolan. En del har 
missbruksproblem eller/och lever i svår fattigdom och kriminalitet. Eleverna, till 
dessa föräldrar, är givetvis inte motiverade till att gå i skolan och jag menar att det är 
av stor vikt att inte fortsätta göra nedskärningar som drabbar skolan och 
specialpedagogerna. Såväl lärare som rektorer säger i intervjuerna att det inte är 
möjligt att arbeta på ett individanpassat sätt med så många elever i varje klass, där 
antalet elever i behov av särskilt stöd är stort.   
 
Det finns också ett organisatoriskt problem i att lärarna uppger att de har så många 
arbetsuppgifter att förhålla sig till att de inte hinner med att planera undervisningen. 
Resultatet visar att lärarna måste få den tid de behöver för att kunna planera en bra 
undervisning, i enlighet med Lpo 94. Då menar jag inte att de ska få mer tid. Det 
primära är alltså att ta bort vissa arbetsuppgifter från lärarna. I dag har lärarna, 
utöver undervisningen, ett administrativt arbete och många kontakter som ska 
upprätthållas. Vidare är det många möten av olika slag som kan ses över och 
omprioriteras. Frågan är dock hur mycket tid rektorer har till att styra skolan. Enligt 
en av rektorerna i undersökningen är även rektorerna nedtyngda av administrativa 
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och ekonomiska arbetsuppgifter. Om så är fallet kan de inte verka som den skolledare 
som Lpo 94 föreskriver att de ska vara. Möjligtvis är det så att den komplexa 
praktiken börjar på skolledarnivå. Det är viktigt att utreda detta eftersom rektorerna 
påverkar lärarnas sätt att arbeta. 
 
7.3 Lpo 94:s påverkan 
 
Lärarna uppger att de påverkas av Lpo 94. Frågan är om dokumentet mest ger dem 
dåligt samvete för det som de inte gör men som de borde göra, istället för att fungera 
som ett rättesnöre och inspirationskälla till en ny typ av undervisning. Lärarna är väl 
medvetna om att det efterfrågas en ny typ av undervisning. De nämner dock olika 
saker, vilket kan tyda på att dokumentet är för tolkningsbart. Lärarna återkom gärna 
i intervjuerna, att prata om den komplexa praktiken, de alltfler arbetsuppgifter som 
de åläggs samt stressen kring detta. Lpo 94:s påverkan på lärarnas arbete tycks 
främst vara att lärarna upplever det som stressigt och jobbigt.  
 
Enligt mina intervjuer tycks inte Lpo 94 ha den inverkan på undervisningen i 
skolorna som det är tänkt att den ska ha. Det ska vara ett dokument som ska få 
skolan att förmedla de kunskaper och förhållningssätt som elever behöver i dagens 
samhälle. Då lärarna inte följer dokumentet ställer jag mig frågan vad det får för 
konsekvenser för kvalitén på undervisningen. Jag undrar även vad lärarna förmedlar 
för värden och övertygelser till elever och föräldrar. Om lärarna inte jobbar enligt 
Lpo 94, vad arbetar de då efter för plan? Det tycks finnas ett glapp mellan hur 
lärarna uppfattar sin praktik och hur högre beslutsfattare, som politiker, ser på 
skolans praktik. Det kan vara problematiskt då politiker fattar beslut rörande skolan 
och författar läroplaner som ska fungera i praktiken. Som det är nu uppger såväl 
rektorer som lärare att det inte är praktiskt möjligt att arbeta enligt Lpo 94. De tycks 
inte påverkas, i så stor grad, i sitt praktiska arbete av Lpo 94. Däremot påverkar 
dokumentet lärarnas upplevelser av sitt yrke, på ett negativt sätt.  
 
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att Lpo 94 till stor del tycks förbli retorik, för 
respondenterna i denna studie. Lpo 94 tycks dock påverka dessa lärares upplevelser 
av arbetet, i en negativ riktning. Lärarna i den här studien upplever att de inte kan 
följa rekommendationerna i Lpo 94 på grund av flera faktorer. Den mest 
återkommande är dock tidsfaktorn som är nära sammankopplad med det faktum att 
lärarna tilldelats alltfler arbetsuppgifter, utan att ta bort några, detta på samma antal 
arbetstimmar per vecka. En annan faktor som gör att lärarna i den här studien inte 
upplever att de kan följa Lpo 94 är det växande antalet elever i grupperna 
kombinerat med att det är en ökande andel av dem som är i behov av särskilt stöd. 
Till detta kommer att resurserna för dem minskar till följd av nedskärningar inom 
skolan, som görs av ekonomiska skäl. Det är viktigt att lärarna involveras i 
förändringsprocessen samt att överbrygga klyftan som finns mellan lärares och 
politikers uppfattning om skolans praktik. Skolledarna har en påverkan på lärarnas 
arbete i skolan, även rektorerna i den här undersökningen gav utryck för att 
läraryrket blivit för komplext.  
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7.4 Förslag till vidare forskning 
 
I intervjuerna framkom att en rektor uttryckte sitt arbete alltför komplext. Då 
rektorerna är skolledare och en viktig del i skolutveckling, finner jag det intressant att 
studera hur rektorer uppfattar sitt uppdrag och i hur stor utsträckning de har 
möjlighet att fungera som pedagogiska ledare för skolan. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 
 
 

     Eskilstuna 2006-04-18 

 

 

Institutionen för Samhälls- och beteendevetenskap 
Lärarprogrammet 
Examensarbete för Institutionen för samhälls och beteendevetenskap 
Allmänpedagogiskt kunskapsområde 
 

Missivbrev  

Jag heter Sandra Azzarri och läser sista terminen på Lärarprogrammet på 
Mälardalens Högskola. Nu skriver jag mitt examensarbete där jag studerar dagens 
lärarroll. 

Vi lever i ett snabbt föränderligt samhälle med ett stort informationsflöde och med 
tillgång till oändligt med information. Detta påverkar arbetet i skolan på olika sätt. 
Beroende på vad samhället efterfrågar för typ av kunskaper hos medborgarna och vad 
för typ av kunskaper eleverna behöver för att klara sig i samhället, efterfrågas olika 
typer av lärarroller och ledare. 

I min studie intresserar jag mig för lärarens roll i dagens skola. Där är dina tankar 
och åsikter kring detta av stor vikt. 

Jag är alltså intresserad av dina tankar, erfarenheter och upplevelser. Det finns inga 
rätta svar på frågorna, utan det som är värdefullt är dina tankar. Ditt namn kommer 
aldrig att figurera någonstans, inte heller din arbetsplats. Jag spelar in intervjun på 
band, för att jag ska kunna lyssna på dem och skriva ut intervjun i sin helhet. Det gör 
jag för att underlätta analysen och för att kunna citera dig rätt i uppsatsen. 

Jag önskar genomföra en intervju med dig, jag kommer till din arbetsplats. Intervjun 
tar en halv till en timme. Intervjusvaren kommer att behandlas konfidentiellt där din 
anonymitet garanteras. 

Önskar du veta mer om studien är du välkommen att kontakta mig per mail: 
sai00002@student.mdh.se, eller per telefon: 0704- 323 789 

Med vänliga hälsningar 

Sandra Azzarri 
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Bilaga 2: Intervjuguide (rektor) 

Information till respondenten 

Jag skriver mitt examensarbete den här terminen. Det handlar om lärarrollen och 
huruvida den har förändrats.  Jag har valt att intervjua fyra lärare och två rektorer för 
att jag är intresserad av att höra hur de uppfattar sin roll. Jag är även intresserad av 
att få reda på vad de upplever ingår i den och vilken typ av roll de upplever efterfrågas 
av andra runtomkring, som skolledning, samhälle och elever.  

Jag är alltså intresserad av dina tankar, erfarenheter och upplevelser. Det finns inga 
rätta svar på frågorna, utan det som är värdefullt är dina tankar. Ditt namn kommer 
aldrig att figurera någonstans, inte heller din arbetsplats. Jag garanterar din 
anonymitet. Jag spelar in intervjun på band, för att jag ska kunna lyssna på dem och 
skriva ut intervjun i sin helhet. Det gör jag för att underlätta analysen och för att 
kunna citera dig rätt i uppsatsen. 

Jag vill återigen påpeka att det är frivilligt att delta och att du när som helst kan 
avbryta intervjun. Finns det någon fråga som du inte vill svara på, hoppas vi bara 
över den. 

Är det något du undrar över innan vi börjar? 
 
Vad tycker du är lärarens huvudsakliga uppgift? 
Vilken typ av lärare anser du är viktigt att rekrytera till skolan? 
Vad kommer du att tänka på då du hör ordet lärarroll? 
Vilken typ av lärarroll tycker du efterfrågas av: 
samhället/politiker? 
Skolledningen? 
Lärare? 
Elever? 
Hur upplever du att lärare ser på sin roll som handledare istället för 
kunskapsförmedlare? 
Vilka faktorer ser du möjliggör, är positivt för en handledande lärarroll? 
Vilka försvårande faktorer ser du för en handledande roll? 
Finns det något som talar positivt för att anta en kunskapsförmedlande lärarroll? 
Vad för typ av lärarroll tycker du efterfrågas i LPO 94? 
Vilken lärarroll tror du bäst utvecklar eleverna till att leva i vårt samhälle? Hur då? 
Vad gör skolledningen för att möta de krav som ställs, dels från lärare och elever, dels 
från samhället? 
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Bilaga 3: Intervjuguide (lärare) 

Information till respondenten 

Jag skriver mitt examensarbete den här terminen. Det handlar om lärarrollen och 
huruvida den har förändrats.  Jag har valt att intervjua fyra lärare och två rektorer för 
att jag är intresserad av att höra hur de uppfattar sin roll. Jag är även intresserad av 
att få reda på vad de upplever ingår i den och vilken typ av roll de upplever efterfrågas 
av andra runtomkring, som skolledning, samhälle och elever.  Jag är alltså 
intresserad av dina tankar, erfarenheter och upplevelser. Det finns inga rätta svar på 
frågorna, utan det som är värdefullt är dina tankar. Ditt namn kommer aldrig att 
figurera någonstans, inte heller din arbetsplats. Jag garanterar din anonymitet. Jag 
spelar in intervjun på band, för att jag ska kunna lyssna på dem och skriva ut 
intervjun i sin helhet. Det gör jag för att underlätta analysen och för att kunna citera 
dig rätt i uppsatsen. 

Jag vill återigen påpeka att det är frivilligt att delta och att du när som helst kan 
avbryta intervjun. Finns det någon fråga som du inte vill svara på, hoppas vi bara 
över den. 

Är det något du undrar över innan vi börjar? 
När började du arbeta som lärare? 
Lärarrollen 
Upplever du att din roll har förändrats sedan dess? På vilket sätt? 
Vad kommer du att tänka på då du hör ordet lärarroll?  
Vilken typ av lärarroll upplever du efterfrågas av 
a) samhället? 
b) skolledningen? 
c) kollegor? 
d) elever? 
Vilken typ av lärarroll tycker du fungerar bäst i klassrummet? 
Hur upplever du att andra lärare ser på sin roll?  
Vilken lärarroll upplever du utvecklar eleverna mest? 
a) kunskapsmässigt? 
b) socialt? 
Vad för typ av lärarroll tycker du efterfrågas i LPO 94? 
Skolledningen och samhällets påverkan på lärarrollen 
Hur förhåller du dig till det faktum att eleverna inte endast ska lära sig saker 
mekaniskt? 
Vad upplever du att ledningen ger för signaler angående lärarens roll i dag? 
Hur arbetar du för att rusta eleverna för vårt samhälle, med snabb förändringstakt 
och högt informationsflöde? 
Beskriv hur samhället, läroplaner och ledning påverkar ditt sätt att arbeta. 
Hur arbetar du för att förena de krav som ställs uppifrån med den verkliga 
situationen i klassrummet? 
På vilket sätt är kraven som ställs förenliga med praktiken, resp. inte förenliga med 
praktiken? 
 


