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1 INLEDNING  

Den svenska skolan är en av de absolut viktigaste institutionerna för vårt samhälle. Den har till 

uppdrag att producera välmående och produktiva medborgare som bär på demokratins ideal. 

Samtidigt ska den också vara ekonomisk och effektivt organiserad då Sverige har en mål- och 

resultatstyrd skola samt generera vinst och nå budgetmål för sina kommunala huvudmän och 

privata ägare. Här ställs två logiker mot varandra – den värderingsgrundade och den finansiella. 

Vilken av dessa som är den viktigaste besvaras inte i denna studien men det som man krasst 

kan säga är att dessa krockar och om man förenklat tittar på skolsverige idag med diskussionen 

om varför skolan inte fungerar och PISA resultaten som tydligt utvecklas negativt står en del 

av svaret att finna i denna krock mellan intressen. Staten ger ett värdegrundat uppdrag till 

utförarna som är kommuner och företag som i sin tur organiserar detta utförande baserat på 

finansiella perspektiv och kriterier. Dessa tillsätter i sin tur enhetschefer, rektorer som är 

skickliga på att hålla ekonomin i balans. Samtidigt utbildas lärare på högskolor och universitet 

med samma fokus som statens dvs den värdegrundade kunskapssynen och den professionelle 

läraren. När jobbet är svårt förväntas ledning av rektorer med förvärvad pedagogisk insikt och 

som har ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap. Om rektorer rekryteras utifrån andra 

prioriteringar finns risken att man får en chef som är skicklig på att hålla budget men samtidigt 

saknar kompetens att möta personalen i deras behov, något jag menar att mitt arbete kommer 

att visa. I skolans direkta operativa arbete exponeras denna krock tydligare än någon annan 

stans. Detta skapar ett spänningsfält som lärarkåren idag befinner sig i och som kan antas bidra 

till en mindre resultatmässigt framgångsrik svensk skola. 

Vad skapar då en bra skola och en kvalitativ skolgång? Det som kan antas vara en central faktor 

för en bra skola är väl fungerande lärare. Dessa ska vara högt utbildade, professionella och 

bärare av värdegrundens ideal. Ett yrke med hög samhällelig vikt och status. Varför väljer då 

färre och färre att utbilda sig till lärare? Det fokuseras i skoldebatten och från politiskt håll om 

exempelvis högre löner, karriärtjänster, lärarlegitimationer och forskningsbehörighet men det 

är sällan i debatten det organisatoriska berörs, det vill säga de förutsättningar som ges och 

framförallt då vikten av gott ledarskap i ett yrkesliv som ställer högre krav än någonsin tidigare 

och där fler slås ut till utbrändhet och stigmatisering. Det förkunnas om hur viktig lärarkåren är 

och dess professionalisering i ena andetaget och samtidigt organiserar man och inför 

ledningsstrukturer som effektiviserar och marknadiserar utbildningssystemet i det andra med. 

Detta är både kontraproduktivt och ett dubbelkommando samtidigt. Föga förvånande att ingen 

vill jobba där det inte finns förutsättningar för att göra ett gott jobb. För de flesta som blivit 

lärare har blivit det av någon mer anledning än enbart lönen. De känner någon form av ansvar 

för unga människors utveckling. Ofta kunskapsmässig men ibland även social sådan eller 

kanske drivs av ett patos som allas rätt till utbildning eller socioekonomisk rättvisa. När 

möjligheten inte finns att göra det man trodde man skulle göra blir man kanske desillusionerad 

eller helt lämnar yrket. 

Sammanfattningsvis kan sägas att skolan är ett av samhällets viktigaste verktyg för att utveckla 

välmående och produktiva medborgare. Hur skolan leds och organiseras är centralt för att 

lärarna ska lyckas med sitt uppdrag. Skolan är även en organisation som anpassats för att kunna 

möta ett stort antal elevers behov som möjligt, en form av resursoptimering där det avvikande 

hanteras av specialskolor med specialistlärare. Vad händer då i en skolmiljö när organisation 

och ledarskap är bristande och elevgruppen har behov av specialpedagogiskt och psykosocialt 

stöd som skolan inte är rustad för?  
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Jag har i den här studien valt att titta på hur några lärare i en miljö likt ovanstående upplever 

sitt arbete. 

1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att åskådliggöra några gymnasielärares upplevelser av de 

pedagogiska utmaningar som kan uppstå av att arbeta i en verksamhet präglad av New Public 

Management.  

1.2 Frågeställningar 

Vilka är de främsta pedagogiska utmaningarna enligt lärarna? 

Hur upplever och hanterar lärarna dessa utmaningar? 

1.3 Disposition 

I uppsatsen beskriver jag inledningsvis den bakgrund som utgör stommen för uppsatsen innehåll 

och struktur. Skolans organisatoriska förändring och lärarnas förändrade villkor är centrala 

beröringspunkter i denna inledning som följs av den teori som jag avser att använda. Här tar jag 

ett ramfaktorteoretiskt perspektiv och sammanför två ramfaktor teoretikers perspektiv följt av 

en strukturerad genomlysning av den metodologiska ansats som avses. 

Efter detta redogörs för de resultat som uppkommit från intervjuerna med en tematisering och 

kategorisering. Det resultatet ställs sedan mot de ramfaktorteoretiska ramverk som använts för 

att genomföra analys av resultatet. Som avslutning på uppsatsen granskas och reflekteras det 

kring resultatet och en avslutande diskussion utförs där slutsatser och framåtskådande görs. 
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2 BAKGRUND OCH TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel kommer studiens förutsättningar att behandlas tillsammans med den historiska 

kontext som studien befinner sig i och de organisatoriska och professionella spänningsfält som 

respondenterna agerar i och är en del av.  

2.1 Historik 

Välfärdsstaten i de västerländska demokratierna drabbades under åttiotalet av 

utvecklingshinder. Det var en modell av centraliserade beslut med rigid byråkrati och högt 

skattetryck. I Storbritannien eftersöktes lösningar och Margret Thatcher övertygade om att det 

behövdes en ny förvaltningspolitik. Framförallt kom William A. Niskanens bok Bureaucracy 

and Representative Government att bli tongivande. Han menade att det var ofrånkomligt att 

byråkratin växte genom myndighetschefernas budgetmaximering. Margret Thatcher gav 

stadsråden i uppdrag att finna en väg att vända på begreppen. Ur detta beslutsflöde föds det som 

ett par år senare definieras av statsvetaren Christoffer Hood som New Public Management 

(NPM). Marknaden är föredömet och metoden är decentralisering konstaterar Lewin (2017). 

De flesta definitioner av NPM redogör för sju centrala drag sammanfattar Englund och 

Solbrekke (2015) och hänvisar i sin artikel till Evetts (2009) tankegångar:  

(1) entreprenöriellt ledarskap; (2) förekomsten av standarer och prestationsmätningar; (3) 

fokus på kontroll av outputsidan; (4) decentralisering av offentliga tjänster; (5) konkurrens 

vad gäller tillhandahållandet av dessa tjänster; (6) ledarskapsstilar hämtade från privat 

sektor och (7) fokus på disciplin och återhållsamhet i frågor om resursfördelning. 

I slutet av 1980-talet uppstod alltså ett nytt förvaltningspolitiskt tänkande även i det svenska 

regeringskansliet. Socialdemokratin hade länge varit tveksam till fristående skolor men detta 

förhållningssätt luckrades upp och när den borgerliga regeringen tog makten 1991 blev 

strävandena efter privatisering markant intensivare. När socialdemokraterna vann valet 1994 

och åter fick makten stoppades inte reformarbetet som inletts (Schüllerqvist, 1996). När det nya 

budgeteringssystemet infördes mars 1992 innebar det att skolorna fick betalt för antalet elever 

de tog emot. Avsikten med denna förändring var att effektivisera skolan genom att skapa 

konkurrens. För att lyckas med detta förväntades skolorna utveckla egna profiler för sina 

utbildningar (Prop 1991/92:95). Skolan har alltså utsatts för marknadsreformer som påverkat 

den professionella rollen för lärarna menar Englund och Solbrekke (2015).   

De stora utbildningsreformerna som genomfördes i början av 1990-talet har långt senare visat 

sina effekter. De var införandet av mål och resultatstyrning, fri etableringsrätt för friskolor, 

konkurrensutsättning och framför allt decentralisering från en statlig skola till en kommunal 

menar Niklas Stenlås (2011). Han konstaterar vidare: 

Den utan jämförelse viktigaste yrkesgruppen på alla skolnivåer är lärarna och skolans 

möjligheter att fungera väl står och faller med lärarnas engagemang och duglighet. Trots 

detta har både statsmakterna och utbildningsforskarna ägnat förhållandevis lite intresse åt 

hur olika skolreformer har påverkat eller kan förväntas påverka lärarkåren.  

2.2 Det politiska ramverket - New Public Management 

New Public Management innebär att skolan styrs utifrån marknaden som modell. Det handlar 

inte bara om konkurrens utan även om ledning och skolans inre styrning: 

Mål- och resultatstyrning, autonoma lokala enheter, ansvariggörande, kvalitetsbedömning 

och verksamhetsutveckling genom transparenta mätningar och jämförelser är här centrala 

komponenter. (Lundahl, Erixon Arreman, Holm, Lundström (2014)) 
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NPM kallas även för kunskapsekonomi eller kunskapskapitalism och är ett internationellt 

fenomen som uppvisar ett antal centrala drag i relationen mellan ekonomi och stat även om 

olika länder tillämpar NPM på olika sätt. Vidare påvisas det att 2008 drevs två tredjedelar av 

friskolorna i Sverige i aktiebolagsform, något som visat sig vara lukrativt: 

De aktiebolagsdrivna friskolorna har oftast visat sig vara goda affärer; den genomsnittliga 

vinstnivån har överstigit den i övriga börsnoterade företag, och skolbolagens vinster utgör 

mångmiljonbelopp. (Lundahl mfl.2014) 

Ledning av skolan har hämtats från den privata sektorn med rektorn som ”manager”. Det 

innefattar hur man använder metoder, begrepp och ideal som exempelvis ansvarsutkrävande, 

målstyrning och resultatkontroll. Olof Johansson och Lars Svedberg (2013) tar upp likande 

tankegångar. Rektorer kan ses som VD-liknande chefer som utgår från att lärarna marknadsför 

och säljer skolan.  

Rektorer blir i större utsträckning managers för sina skolor […] (Johansson, Svedberg 

2016) 

Stenlås (2011) uttrycker även hur management-idealet innebär en ny syn på ledarrollen som ett 

eget kompetensområde, han menar:  

Att vara ledare uppfattas som en aktivitet som inte kräver förtrogenhet med de 

professionellas förutsättningar. Ledare från ett område kan utöva ledarskap inom ett annat 

med hänvisning till sin ledarkompetens. Grunden för denna uppfattning av ledarskap är att 

ledarkompetens börjar betraktas som viktigare än förtrogenhet med organisationens 

primärverksamhet. (Stenlås 2011) 

Vidare poängterar Lundahl m.fl. (2014) även att rektors roll har förskjutits från ett pedagogiskt 

ledarskap till ett ekonomiskt. På samma sätt uttrycks att rektorernas möjligheter att planera och 

organisera skolans verksamhet försvårats i och med marknadsinflytandet. 

[…] framkommer hur rektorerna tvingas balansera och hantera spänningen mellan skolans 

ekonomiska intressen och dess politiska mål gällande värdegrund och kunskapsmål. 

Lundahl m.fl. (2014) 

Författarna Lundahl, Erixon Arreman, Holm, Lundström (2014) menar att det debatterats 

mycket om den lägre graden av insyn från allmänheten i hur friskolor drivs gentemot 

kommunala. Som anställd på friskola har arbetstagaren grundlagsskyddad meddelarfrihet men 

skillnaden är att chefer på friskolor till skillnad mot offentliganställda chefer har rätt att 

efterforska vem som lämnat information till exempelvis media. 2008 redovisade lärarnas 

riksförbund att sju av tio lärare på friskolor upplevde att de inte kunde kritisera sin skola öppet 

och två av tio var rädda att mista sin anställning. (Lärarnas riksförbund 2008). 

2.3 Spänningsfältets karaktär – två organisationsmodeller 

Historiskt har två organisationsformer stått modell för både icke-offentliga och offentliga 

organisationer. Dessa två är kyrka och krigsmakt. Förebilden för de statliga verken under 1600-

talet var krigsmakten och det visade sig i verkens tillämpning av titlar och uniformer samt den 

militärt hierarkiska organiseringen. Detta var även något som de första svenska företagen kom 

att tillämpa, krigsmakten som förebild för sin organisering. (Söderström 1992).   

När både statens förvaltning och de första företagen föddes ur krigsmaktens organisering kom 

kyrkan att skapa fundament för organisationer inom andra områden som barnomsorg, skola, 

sjukvård och socialvård. Detta skapade en helt annan organisations- och ledningskultur skilt 

från arvet av krigsmakten. Anna Fogelberg Eriksson, Andreas Wallo, Per-Erik Ellström och 

Henrik Kock belyser detta när de skriver om traditioner inom ledarskapsforskningen: 
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Det som utmärker traditioner kopplade till krigsmakten är storskaligt tänkande, likformigt 

handlande, enhetligt beslutsfattande och hierarkisk fördelning av uppgifter och ansvar samt 

en väl utvecklad chefs hierarki. För detta utformas detaljerade styrsystem och långsiktiga 

karriärsystem. Varje enskild individ ses dock inte som oersättlig i dessa typer av 

organisationer, då denne är värdefull främst som medlem i en organisation och därför i 

princip utbytbar. (Ellström, Eriksson Fogelberg, Kock, Wallo, 2016) 

Fortsättningsvis beskriver författarna organisationer med ursprung i kyrkans 

organisationsmodell: 

Inom kyrkan däremot är ledarskapet mer individinriktat, utifrån metaforen ”fåraherden” 

som vallar och vaktar sina får. Den typ av processer som bygger upp dessa organisationer 

(som vård, undervisning och vägledning) kräver närhet och individuell anpassning, snarare 

än storskalighet och enhetlighet. Detta har medfört att ledarskap inte premieras i denna 

organisationsform, snarare har en uppfattning utvecklats där ledaren inte tillskrivits någon 

viktig roll för organisationen. (Ellström, Eriksson Fogelberg, Kock, Wallo, 2016) 

Dock har organisationer som bygger på kyrkans småskaliga organiseringsmodell från ett 

historiskt perspektiv idag vuxit i omfattning och komplexitet att rationella organisationsformer 

och ledningsprinciper blivit aktuella att tillämpa.  

Då dessa organisationer saknar en egen ledningstradition för storskalig verksamhet, kan 

det medföra problem att överta företagsinriktade modeller för ledning och styrning. 

(Söderström, 1992). 

Det uppstår ett spänningsfält när dessa två organisationskulturer möts. Oavsett om 

huvudmannen är kommunen som inför effektiviseringsmodeller (NPM) eller om det är 

marknadsaktörerna som startar skolor, hamnar lärarkåren i ett spänningsfält eftersom de 

utbildas och professionaliseras på högskolor och universitet till en profession med grunden i 

något annat än vad de kommer jobba i. Det är följaktligen en marknadsorienterad lärarroll som 

håller på att formas och det kan beskrivas som en kollision mellan marknadens och 

professionens logiker menar Lundahl mfl (2014). 

2.4 Lärarnas förändrade villkor – två värderingslogiker 

Englund och Solbrekke (2015) talar om två värderingslogiker för vad ett professionellt utfört 

arbete innebär. De definierar professionalism som ett sociopolitiskt arbete med ett tydligt 

moraliskt perspektiv, som avser den pedagogiska kvaliteten i lärarnas arbete. Den första av 

dessa två värderingslogikerna benämns: professionellt ansvar (professional responsibility) och 

har sitt ursprung i Durkheims verk Professional Ethics and Civic morals samt Parsons 

Professions. Där definieras synen av att de professionella är representanter för ett samhälle och 

deras ansvar handlar om alla medborgares bästa. Parsons (1968) menar att de professionella 

direkt är kopplade till ett allmänintresse som är kollektivt orienterat via institutioner som skolor. 

Englund och Solbrekke (2015) skriver vidare att de professionella är länkar mellan medborgare 

och stat och att de har en moralisk och kanske även en moraliserande effekt. Att detta kan ske 

utgörs av att:  

[…] de som professionella upprätthåller en målinriktning och en motivering av sina 

professionella handlingar med en argumentation som ifrågasätter marknadens 

utilitaristiska och andra krav som ställer sig över de professionellas bedömningar. 

(Englund, Solbrekke, 2015) 

Förutsättningen för att professionellt ansvar kan finnas är att tillit finns för läraren som 

professionell. Att det finns en tilltro till att denne är kvalificerad att bedöma och hantera 

dilemman och kunna ta egna eller i samverkan med kollegor, beslut angående ett framtida 

handlande menar Englund och Solbrekke (2015) de fortsätter förtydligande:  
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De professionella förväntas kunna rättfärdiga sina beslut och handlingar på professionella 

grunder, baserat på vetenskap, beprövad erfarenhet och moraliska överväganden. 

(Englund, Solbrekke, 2015). 

Läraren kan beskrivas som den ensamme professionelle som åtnjuter en hög grad av autonomi 

menar Stenlås (2011) följt av konstaterandet om att professionalism och kvalitet är tätt 

sammanlänkat, han säger: 

Frågan om autonomi kan också kopplas till frågan om ett gott arbete. För den 

professionelle går det inte att skilja frågan om att göra ett gott arbete från frågan om att ha 

kontroll över arbetet och att ha utrymme att utöva den expertis han eller hon besitter. […] 

Saknas detta utrymme går det inte att tala om ett professionellt arbete. (Stenlås 2011). 

Den andra av de två värderingslogikerna är: redovisningsskyldighet (professional 

accountability). Denna stammar ur en växande privatisering av offentlig service och starka 

effektivitetskrav som ställts på offentlig service. Englund och Solbrekke (2015) menar vidare 

att en viktig kraft i denna förskjutning är NPM som har en annan logik än det professionella 

ansvaret, en logik som de menar urvattnar yrkesutövandets moraliska dimension. De 

konstaterar: 

Makten över det professionella arbetet och hur det skall värderas har därmed förflyttats 

från de professionella själva till tjänstemän inom olika förvaltningar och till politiker. 

(Englund, Solbrekke, 2015). 

Resultatet av detta hävdar Brint (1994), är att denna samhällsutveckling av 

marknadsanpassning innebär en utmaning av det medborgerliga engagemang och den 

autonoma professionella hållning som lärarna förväntas ha. Detta leder till att den 

marknadsanpassade läraren förlorar sitt medborgerliga engagemang och moralbaserade 

hållning och följaktligen övertar privata företags och marknadens värderingar.  

[…] de professionellas egen förståelse för av sin professionella roll därmed successivt har 

förskjutits och avgränsats till kognitiva och tekniska dimensioner och att mer 

individorienterade och utilitaristiska beslut med inriktning mot effektivitet tagit över. 

(Brint 1994). 

Redovisningsskyldigheten (accoutability) står i kontrast mot det professionella ansvaret 

(responsibility) med dess tillit och åtagande för andras intressen. Redovisningsskyldigheten 

innebär att andra aspekter sätts i centrum. Här finner man det organisatoriska, juridiska och 

ekonomiska i mittpunkten fortsätter Englund och Solbrekke (2015). De utvecklar sina 

tankegångar med att redovisningsskyldigheten understryker plikten att svara och redogöra för 

det egna handlandet för att detta skall kunna kontrolleras mot förutbestämda kriterier. Kontroll 

ersätter det professionella ansvarets tillit menar de och utvecklar:  

Den rational som redovisningsskyldigheten vilar på är att händelsekedjan är baserad på 

klara beskrivningar i ett transparent språk som är lätt förståeligt för alla användare av 

professionella tjänster och där logiken är att tydliga referenspunkter innebär garanterade 

kvalitet. Det är således en form av politisk och generell hantering som baseras på mätning 

och beräkning av olika typer av kontrollinstrument till skillnad från det professionella 

ansvarets rational som bygger på de professionellas omdöme. (Englund, Solbrekke, 2015) 

Det har med NPM:s utbredning inneburit ökade krav på redovisningsskyldighet i form av 

dokumentation. Denna dokumentation är ofta kvantitativ, med förutbestämd form, innehåll och 

kriterier konstaterar Englund och Solbrekke (2015). Vidare påpekar de att det utvecklas en form 

av godtycklighet med denna redovisningsskyldighet som innebär ett stort och onödigt 

merarbete för lärarna. Detta system av evidens- och effektivitetsbaserade dokumentationsspråk 

underminerar möjligheten och begränsar handlingsutrymmet för lärarna att själva göra korrekta 

bedömningar av handlingar i olika situationer och med olika problem (Levinson, 2013). 
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[…] kontrollsystemet träffar fel genom att koncentreras på mätbarhet av förutbestämda 

indikatorer som inte nödvändigtvis utgör det som är de centrala kvalitetsaspekternas i ett 

professionellt utövande – ”hitting the target but missing the point”. (Green, 2011) 

De två logikerna innehåller olika egenskaper och därmed även olika konsekvenser för hur det 

professionella arbetet värderas. För ökad överskådlighet och förståelse redovisas detta i 

tabellform nedan.  

2.4.1 Tabell 1 

Professionellt ansvar versus Accountability 

(Redovisningsskyldighet.)  

Grundat i professionellt mandat  Definierat av styrning 

Situerade bedömningar  Standardiserade kontrakt 

Tillit  Kontroll 

Moralisk rational  Ekonomisk/juridisk rational 

Intern evaluering  Extern granskning 

Förhandlande ´standards´  Förutbestämda indikatorer 

Implicit språk  Transparent språk 

Utformat av profession  Politiska mål 

Relativ autonomi och oundvikligt personligt 

ansvar 

 Tillmötesgående av överordnades beslut 

Proaktiv  Reaktiv 

 Englund och Solbrekke (2015) 

Lärarnas förutsättningar att göra sitt jobb är en position under konstant påverkan av olika 

institutionella krafter. Det är läroplaner, huvudmän, rektorer, högskolor och universitet samt 

organisationshistorik och de marknadsmässiga krafterna samt inflödet av andra professioners 

viljor i klassrumsarenan menar Englund och Solbrekke (2015). Där kan nämnas psykologer och 

organisationer som vill sälja in olika program (Komet, SET etc.) som lösningar på svårigheterna 

för lärare att göra sitt jobb. Där man tidigare talat om en utökad professionalisering av 

lärarkåren med legitimationskrav och karriärtjänster har läraryrket snarare de 

professionaliserats menar diverse professionsforskare understryker Englund och Solbrekke 

(2015). 

2.5 Sammanfattning 

I detta kapitel har bakgrund skildrats om skolan och om vart den är påväg efter kommunaliseringen 

och marknadiseringens intåg. Här har resonerats kring hur lärarnas förutsättningar har förändrats 

utifrån ett organisatoriskt, organiserings och ledarskapsperspektiv samt hur olika politiska krafter och 

huvudmän växelverkar och skapar spänningsfält som lärarna måste förhålla sig till. Med detta 

deklarerat blir nästföljande kapitel fokuserat på vilken teoretisk ansats som uppsatsen avser att ta och 

då med ett särskilt fokus på att försöka förstå lärarnas förutsättningar med hjälp av ramfaktorteorin. 
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3 TEORI  

Skolan är en komplex arena med ett syfte som har högt samhälleligt värde. Detta innebär att 

resultaten i skolan är viktiga för samhället och för att skapa goda sådana måste dessa förstås 

och kunna reproduceras. Ett sätt är att analysera skolan och dess resultat är med hjälp av 

ramfaktorteorin och ett möjligt perspektiv är att ta ansatsen från lärarnas aktörsperspektiv. Valet 

av ramfaktorteorin skapar en möjlighet att förstå hur lärarnas upplevelser av pedagogiska 

utmaningar relaterar till deras organisatoriska förutsättningar. 

3.1 Ramfaktorteorin 

Under 1950-talet fördes utbildningspolitiska diskussioner i Sverige kring ett mer sammanhållet 

och enhetligare utbildningssystem än tidigare med syftet att se om detta skulle leda till 

förbättrade kunskapsresultat. Vidare under 1960-talet infördes den nioåriga grundskolan med 

sammansättning av klasser utan att beakta elevernas sociala bakgrund eller 

studieförutsättningar. 1962 genomfördes det som kommit att kallas Stockholmsundersökningen 

(Svensson 1962) där man tittade på hur elevgrupperingar påverkade studieresultaten. Här kan 

särskilt nämnas studierna av klasstorlekens påverkan på studieresultaten (Marklund 1962). 

Detta skedde med fokus på effekterna från övergången från den tidigare folk- och realskolan 

till grundskolan. 1967 utvecklas ramfaktorteorin av pedagogikforskaren Urban Dahllöf där han 

med sitt arbete Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) påvisade kopplingen 

mellan studieresultat och den tid som undervisningen fick. En vidareutveckling och ett 

empiriskt verifierande av detta gör pedagogikforskaren Ulf P. Lundgren i sin doktorsavhandling 

Frame factors and the teaching process (1972). 

Dahllöf omformulerar sin grundläggande tes 1971, till ”hur resultat av pedagogisk verksamhet 

ska mätas till den vetenskapligt intressantare frågan varför olika resultat uppnås” menar 

Lundgren (1984). Konsekvenser och innebörd av detta definieras som ett rent paradigmskifte i 

pedagogisk forskning påvisar Gustafson och Selander i sin text Skoldifferentiering och 

undervisningsförlopp (Gustafsson och Selander 1994). Sedan de ursprungliga texterna kring 

ramfaktorteorin skapades har den vidare utvecklats i flera efterföljande arbeten som på olika 

sätt belyser och beskriver hur ramfaktorteorin kan tillämpas för att undersöka hur resultat i 

undervisningen styrs och begränsas av ramfaktorer. (Lindblad, m. fl., 1994).  

3.2 Ramfaktorer 

Avsikten med den ursprungliga ramfaktorteorin var att förklara sambandet mellan de ramar 

som undervisningen sker inom i fråga om innehåll, elevkarakteristiska och tid. Det påvisas att 

begränsade förhållanden styr undervisningens genomförande och att vissa 

undervisningsresultat inte var möjliga att nå inom vissa ramar. Men Lundgren (1984) påvisar 

även att begreppet har en vidare innebörd genom att det skiljer sig mellan faktorer som 

”…inramar utbildningen och som lärare och elever inte kan manipulera […] och faktorer över 

vilka aktörerna i undervisningen har kontroll.” Alltså måste man förstå begreppet ram utifrån 

vad som faktiskt är möjligt. Lundgren fortsätter med att definiera att det finns bestämda gränser 

för det pedagogiska handlandet. Han påvisar det centrala ”Det som faktiskt sker inom dessa 

ramar går inte att förutsäga utifrån kunskap om ramarna, men vi kan uttala oss om vad som 

faktiskt inte är möjligt.” Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ramar som är fixerade 

och opåverkbara och faktorer som är manipulerbara av aktörerna. Detta utifrån uppfattningen 

om att pedagogiska fenomen måste studeras på dels en strukturell nivå, dels en aktörsnivå. 



 9 

”Genom den strukturella analysen blir det möjligt att tolka aktörernas handlingar.” (Lundgren 

1984) 

Den ursprungliga modellen av ramfaktorteorin är enkel och linjär i sitt flöde påvisar Lindblad 

m.fl. (1994) (se figur 1). Ett förenklat sätt att beskriva den är hur ramfaktorer påverkar den 

process som sker i undervisningssituationen som i sin tur avgör det utfall eller resultat som 

uppkommer. Ett klassiskt exempel på detta är kopplingen mellan hur mycket tid som 

undervisningen ges och hur goda betygsresultaten blir (Lundgren 1984). 

Figur 1, (Lindblad, m. fl., 1994) 

 

 

 

Sedan de ursprungliga texterna kring ramfaktorteorin utkom har världen förändrats och 

samhället ställer nu andra krav. Detta kan särskilt beröras kring faktorer som ekonomi, politik 

och sociala kontexter. Här kan tydligt nämnas decentralisering av skolan men även faktorer 

som åtstramning och avreglering. Den rörlighet som är i världen idag skapar även nya 

förutsättningar gällande mångfalden av kulturmöten i dagens skola. Detta sätter stora krav på 

skolan att kunna möta en mer komplex värld med ett samhälle med annorlunda utmaningar än 

under 1960-talet då ramfaktorteorin definierades. Detta till trots har flera samtida forskare 

fortsatt att hänvisa till de ursprungliga verken av Dahllöf och Lundgren. Något som påvisar 

både tidlöshet och fortsatt relevans för ramfaktorteorin.  

3.3 Faktorer utanför lärarens kontroll 

Två av flera som har utvecklat ramfaktorteorin är Christer Stensmo (1997) som belyser den 

utifrån sitt perspektiv om ledarskapet i klassrummet samt Christina Gustafssons (1999) 

dimension av vikten av lärarnas upplevda ramar och att dessa ramar har större påverkan än 

några andra ramfaktorer. Dessa två tillsammans skapar ett analysinstrument som avses att 

användas i detta arbete då frågan ställs om vilka reella ramar och upplevda ramar som 

respondenterna beskriver. Stensmo (1997) använder sig också av ramfaktorteorin då han 

behandlar ämnet ledarskap i klassrummet och lärarnas möjlighet att utföra sina jobb i 

undervisningssituationen. Ramfaktorer bör förstås som ”faktorer utanför lärarens kontroll som 

begränsar undervisningssituationen” (Broady, 1999). Stensmo (1997) beskriver att det finns två 

dimensioner av ramar som styr planering, de yttre samt de inre ramfaktorerna. De yttre 

ramfaktorerna bestäms på nivån stat och kommun menar Stensmo (1997) men även huvudman 

för större friskolor bör räknas hit i marknadiseringens tidevarv utifrån att skolor kan bedrivas 

på entreprenad resonerar Anders Fredriksson (2011).  

3.3.1 Yttre ramfaktorer 

De yttre ramfaktorerna sätts genom beslut av stat, kommun och friskolors huvudmän. Lundgren 

(1986) menar att staten fastställer ideologiska, ekonomiska och juridiska ramar. Ideologiska 

ramar avser de av regeringen fastställda kurs-, tim- och läroplaner samt de styrningar som 

föreligger grund- och fortbildning av lärare. Med ekonomiska avses de pengar som anslås och 

anvisningar om hur dessa ska användas. För de juridiska hänvisas till rättsregler för offentlig 

förvaltning och kommunallag men även skollag och skolförordning. 

RAMAR PROCESS RESULTAT 
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3.3.2 Inre ramfaktorer 

De inre ramfaktorerna etableras av huvudman/kommun, skola och lärarlag. Verksamhetens inre 

ramar är budget, form, innehåll, personer, rum och tid menar Stensmo (1997). Han definierar 

vidare budget som ett lokalt budgetansvar vilket innebär möjligheten för vissa prioriteringar 

som inköp av möbler, utrustning och framförallt böcker. Vidare bör nämnas anställning av 

vikarier, skolmåltider, studiebesök, arbetslivskontakter och utflykter. Om form fortsätter han 

med att arbetsformerna begränsas av elevgruppens storlek och homo- eller heterogenitet, dess 

förkunskaper och behov. Lärarnas och elevernas vanor och intressen samt skolans traditioner 

är även viktigt. Innehåll är kursplaner och läromedel och skolans tolkning av dessa och 

användandet av dessa bestämmer verksamhetens innehåll. Faktorn personer utgörs av tre olika 

grupper dvs lärarna, elever och vårdnadshavare. Lärarna och deras erfarenhet, personlighet, 

utbildning, kompetens samt människosyn påverkar verksamheten i klassrummet. Elevernas 

behov och förutsättningar definierar verksamheten i klassrummet. Deras olika etniska och 

kulturella bakgrunder samt eventuellt avsaknaden av svenska som modersmål. Även deras 

social utsatthet, socioekonomiska förutsättningar, föräldrars studietradition och motivation för 

studier. Föräldrarna har fått ett ökat inflytande över vad som sker i klassrummet och lärare har 

blivit tvingade att anpassa sig till transparens utifrån modern teknik med digitala system för 

frånvaroanmälan men även att varje elev innebär en skolpeng vilket kan användas som 

påtryckningsmedel. Rum innebär planlösningen och möblering av klassrum och övriga 

skolytor. Studierum för grupparbeten samt andra ytor för professionella som ex. elevhälsan eller 

allmänna ytor som används under tiden mellan lektioner. Avslutningsvis är det faktorn tid med 

dess timplan och schema. Hur många klocktimmar ska varje ämne ha samt hur lång tid ska varje 

arbetspass innehålla. Sammanfattningsvis kan de inre ramfaktorerna sammanställas till följande 

huvudgrupper för en fortsatt analys i arbetet: budget, form, innehåll, personer (elever, lärare, 

vårdnadshavare), rum och tid. 

3.4 Lärarnas upplevda ramar 

I Christina Gustafssons (1999) utveckling av ramfaktorteorin, menar hon att den tidiga 

ramfaktorteoretiska forskningen var bristfällig då den inte belyste aktörernas, lärarnas, 

upplevda ramar. Gustafsson påvisar att de subjektivt upplevda ramarna har visat vara mer och 

mer styrande för både process och utfall och hon drar slutsatsen att de upplevda ramarna är 

betydligt snävare än de reella och följaktligen större påverkan på resultatet. Gustafsson menar 

att i varje form av pedagogiskt arbete finns det ett antal faktorer som kan ses vara avgörande 

för att en pedagogisk process kommer tillstånd och att det resultat som uppstår är en konsekvens 

av denna process. Se figur 2 och jämför med figur 1 som är den traditionella och att båda i 

princip är identisk men det som skiljer är valet att kalla ramfaktorer för förutsättningar då 

Gustafsson fördjupar dimensionen av innehållet. 

Figur 2, Gustafsson (1999) 

 

   

 

 
Vanligen har forskaren valt att jobba utifrån traditionellt tydliga och sakligt identifierbara ramar 

och ofta glömt bort att ”det finns ett antal av aktörerna upplevda ramar som i vissa situationer 

blir helt utslagsgivande” (Gustafsson, 1999). Alltså innehåller begreppet förutsättningar de tre 

FÖRUTSÄTTNINGAR PROCESS RESULTAT 
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komponenterna främjande faktorer, de reella ramarna och de av lärarna upplevda ramarna (figur 

3). 

Figur 3, Gustafsson (1999) 

 

 

 

Vidare menar hon att det dock kvittar vilken av dessa två alternativ man väljer för att göra en 

korrekt analys. Förklaringen kan endast uppnås genom att man utgår från resultaten och jobbar 

sig bakåt, dvs att man vänder riktning på analysen (se figur 4). Måste man alltså i en given 

skolkontext (figur 4) först börja med att se vilket det nuvarande resultatet är för att sedan skåda 

mot vilka processerna varit och efter det upptäcka förutsättningarna dvs vilka är de främjande 

faktorerna, de reella ramarna och viktigast av allt, lärarnas upplevda ramar. 

Figur 4, Gustafsson (1999) 

 

  

 

När man avslutningsvis har identifierat vilka faktorer som är de riktiga och följaktligen de 

viktiga ramarna kan man organisera processer för ett önskat resultat (figur 5). 

Figur 5, Gustafsson (1999) 

 

 

 

Figur 2,3,4,5 och 6 visar en illustration av ramfaktormodellen som verktyg i en 

forskningsprocess (efter Gustafsson, 1999). 

3.5 Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att åskådliggöra några lärares upplevelser av de pedagogiska 

utmaningar som kan uppstå av att arbeta i en verksamhet präglad av sociala och organisatoriska 

utmaningar och utifrån Christer Stenmos definition av inre ramfaktorer och Christina 

Gustafsson läraraktörsperspektiv kommer jag att processa det givna intervjumaterialet och dess 

empiri. Detta med avsikten att försöka förstå vad som påverkar läraraktörernas 

undervisningssituation och hur denna relaterar till det organisatoriska sammanhang som 

undervisningen befinner sig i. Frågeställningen som ligger till grund när empirin undersöks är 

vilka faktorer lärarna beskriver som främjande och vilka faktorer som beskrivs hämmande. 

Detta för att svara på vilka upplevda faktorer som kan identifieras som inre ramar (se figur 5). 

Med detta konkluderat är nästa steg att genomföra uppsatsens metodologiska överväganden. 

 

1. Främjande faktorer 
2. Reella ramar 
3. Upplevda ramar 
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4 METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN  

I följande avsnitt redogörs för de val av metod som gjorts i studien samt de tillvägagångssätt 

och urval som skett gällande respondenterna med syftet att tillämpa en god forskningsetik och 

transparens. 

4.1 Val av metod 

Den metod jag valt är kvalitativ i form av semistrukturerade samtalsintervjuer. Det är en väl 

avvägd metod för att ta reda på respondenternas uppfattning och föreställningsvärld kring det 

fenomen jag undersöker. Metoden är inte källkritisk utan leder mot det utmanande, att fånga 

respondenternas uppfattning och syn på verkligheten, att kunna beskriva, förklara och tolka 

intervjuernas innehåll (Ahrne, 2011). Verkligheten kan uppfattas på många skilda sätt och 

sanningen är inte heller objektiv eller absolut. Det är respondenternas upplevelse som är central 

och inte det objektiva. Det innebär att det då inte heller går att skapa relevanta enkätfrågor som 

sedan besvaras och ger kvantitativ information. Genom att använda ett mindre antal 

respondenter men med ett djupgående frågebatteri blir resultatet ”less is more” (Mc Cracken 

1988). Detta innebär att resultatet inte kommer kunna generaliseras eller beskrivas med siffror. 

Den data som produceras kommer att utgöra beskrivningar av upplevelser, handlingar och ord.  

En av intervjumetodikens föregångare i Norden är Steinar Kvale och han definierar den 

kvalitativa forskningsintervjun på följande sätt ”En intervju vars syfte är att erhålla 

beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte att tolka de beskrivna fenomenens mening” 

(Kvale 1997). Inge Carlström & Lena-Pia Carlström Hagman (2006) för liknande tankegångar: 

”Den kvalitativt inriktade forskningen utgår istället från att allt måste bedömas utifrån 

människors erfarenheter av verkligheten och deras olika perspektiv på denna verklighet…” För 

att nå dit krävs en grad av tillit vilket metoden till fördel skapar genom en hög grad av 

interaktion i intervjusituationen. Vidare når man dessa respondenters föreställningar genom att 

metoden ger goda möjligheter att få oväntade svar samt den öppnar för följdfrågor och precision 

kring vad som explicit menas. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2012).  

Som stöd för intervjuerna skapade jag en frågeguide (se Bilaga 2) som respondenterna inte fick 

tillgång till innan. Detta för att undvika att skapa filtrering av sina åsikter i förhand på det sätt 

som nämns ovan. Respondenterna fick endast information före intervjun som var av generell 

karaktär. Jag genomförde inte heller någon pilotintervju för att se om mina frågor gav det 

resultat jag önskade vilket jag i efterhand inser skulle kunna underlättat det fortsatta arbetet 

något som även påpekats i metodlitteraturen (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 

(2012)). Under intervjuerna försökte jag ha en hög grad av lyhördhet, detta för att låta 

respondenterna få utveckla sin uppfattning och sina tankar utan att begränsas av frågeguiden. 

Detta genomfördes genom att jag använde öppna frågor och att jag tillämpade en 

semistrukturerad intervju, dvs att områden behandlades istället för exakta och detaljerade 

frågor. Viktigt för resultatet var även användandet av uppmuntrandetekniker (Rautalinko, 2007) 

och följdfrågor för att ta reda på vad respondenten faktiskt menade med sitt svar.  

4.2 Bearbetning och analys 

När samtliga intervjuer genomförts transkriberades dessa till papperskopior. Denna data 

användes sedan för analys. Genom att läsa intervjuerna flera gånger och sedan reducera texten 

för att finna nyckelord gick det att ta reda på vad den verkligen handlade om. Detta skapade en 

stor mängd nyckelord som exempelvis stress och diagnoser. Efter det organiserades och 
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klassificerades nyckelorden utifrån teman som samlande grupper. Detta skedda genom att jag 

systematiskt sökte av texterna och leta efter vilka mer generella områden som återkommande 

förekom. Fortsatt kodades dessa teman in med underkategorier där citat ur intervjuerna 

kopplades mot dessa. Exempel på detta är temat arbetsmiljö med underkategorier elever och 

ledarskap som publiceras i detta arbete i kapitlet resultat. I samband med kvalitativ analys 

tänker Martyn Denscombe (2000) att man utifrån frågeställningarna lyfter ut belysande citat för 

att spegla generella mönster och sammanfatta respondenternas svar. Detta sker lämpligen 

genom att: ”Det talade ordet ”snyggas” upp och redigeras en aning för att få en för läsaren 

begriplig form av den skrivna sidan.” Denscombe (2000). Avslutningsvis sökte jag efter 

mönster i källmaterialet för att få en förståelse för vad som var signifikant vilket skedde med 

hjälp av tillämpning av aktörsperspektivet i ramfaktorteorin.  

4.3 Studiens praktiska förutsättningar 

Respondenterna besvarar i intervjuerna frågor som avser en given tidsperiod 2010–2012 på en 

gymnasieskola med praktisk inriktning i en mellanstor stad. Skolans geografiska struktur består 

av en verkstad där yrkeslärarna har sina arbetsplatser och eleverna genomför sina praktiska 

kurser och en teoretisk del där de teoretiska lärarna har sitt arbetsrum samt lektionssalar, där 

även elevhälsan samt rektor har sina arbetsplatser. Skolans två delar ligger geografiskt 

separerade från varandra med ett avstånd på cirka 600 meter. Den teoretiska delen av skolan 

delar dessutom lokalyta med en annan gymnasieskola. Och till viss del samarbetar kring 

disponeringen av lokalytorna.   

Skolans organiserades med en rektor och två arbetslagsledare som båda tillhörde det teoretiska 

arbetsgruppen. Dessa tre personer utgjorde skolans ledningsgrupp. Skolan delar även 

elevhälsoteam med den skola som angränsar mot den teoretiska delen av skolan. De två 

skolorna leds av två olika rektorer. Där undersökningens rektor är oerfaren och den andra 

skolans rektor bedöms vara erfaren.  

4.4 Urval 

Valet av respondenter för samtalsintervjuerna har varit fem lärare på en skola. Dessa har alla 

haft undervisning med skolans elever som sin huvudsakliga tjänstgöring. Två av dessa har även 

haft arbetsledande funktion och en tredje haft ansvar för verkstaden. De övriga två är rena 

ämneslärare. Av dessa fem var två kvinnor och tre var män.  Valet av dessa personer och den 

bredd de representerar syftar till att nå tillräcklig intensitet i urvalet, dvs att representera en 

tillräckligt bred men liten massa för att besvara forskningsproblemet. Skolans storlek innebär 

dock att respondentgruppen utgör en relativt stor del av skolans totala antal anställda vid den 

tidpunkt som intervjuerna handlar om. Detta pekar mot ett stort koncentrat av kunskap och ett 

försök till maximal variation kring det strategiska urvalet. Det kan sägas att urvalet varit 

tillräckligt för att leda till teoretisk mättnad. (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2012). 

Urvalsprocessen av de fem har varit genom telefonsamtal för att höra om de var intresserade av 

att ställa upp på en intervju. Därefter har kontakt med dem skett via e-post där jag bifogade ett 

missivbrev (se Bilaga 1). Som avslutning på urvalsdiskussionen bör även nämnas att eftersom 

intervjuerna syftar till att komma fram till lärarnas syn har aktivt skolledaren och personal från 

elevhälsan exkluderats från valet av möjliga respondenterna. Det är undervisningen och dess 

förutsättningar som varit centrala. 
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4.5 Tillvägagångssätt 

De fem intervjuerna ägde rum under mars 2015. Den första intervjun bokades utan 

tidsbegränsning för att få en uppfattning om lämplig längd på intervjutillfällena. Efter den 

bokades tid om 90 minuter med återstående respondenter. Intervjuernas längd kom att variera 

mellan 62 minuter till 79 minuter. Intervjuerna skedde i ostörda och avskilda rum på 

respondenternas nuvarande arbetsplatser. Dessa spelades in med hjälp av en iPhone istället för 

att antecknas för hand. Carlström och Häggström (2006) hävdar: ” […] inspelning är den mest 

överlägsna registreringsmetoden.” Detta möjliggjorde ett stort fokus under intervjusituationen 

och möjligheten att på bästa sätt uppfatta nyanser och finna detaljer under transkriberingen. 

Dock förde jag korta fältanteckningar vid sidan om under intervjusituationen. Detta för att det 

kan skapa en mer avslappnad intervju men framförallt för att, som Denscombe (2000) påvisar, 

att det är av vikt att föra fältanteckningar vid intervjusituationer då inspelning av händelserna 

inte tolkar dem.  

Intervjutillfället inleddes med att respondenterna fick information om förutsättningarna. Detta 

innebar att de skulle vara anonyma och att de deltog i en undersökning som ligger till grund för 

ett examensarbete på lärarprogrammet. De skulle komma att beskriva sina upplevelser under 

en avgränsad tidsperiod på en arbetsplats, dvs den skola som avses. De informerades även om 

rätten att när som helst under intervjun välja att avbryta den och ha möjligheten att välja att inte 

svara på enskilda frågor. Som avslutning på inledningen fick respondenterna även erbjudandet 

att ta del av uppsatsen när den blivit godkänd.  

4.6 Studiens tillförlitlighet 

Studiens resultat är inte generaliserbart och syftar inte åt en sådan ansats utan avser att påvisa 

en grupp lärares upplevelser. Det är dock valet av en halvstrukturerad intervjuform som 

möjliggör att jag i studien kan föra ett djupare resonemang och därtill uppnå en högre grad av 

ärlighet i svaren från respondenterna. Utifrån detta resonemang bör studien ses, även om den 

inte uppfyller kravet för generaliserbarhet, ändå hävda en god tillförlitlighet och ett viktigt mål 

med den kvalitativa ansatsen är att nå fördjupad förståelse snarare än allmänna kunskaper 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud, 2012).  

För att öka tillförlitligheten skulle flera olika metoder kunnat användas som exempelvis att låta 

respondenterna få läsa igenom det transkriberade materialet för att se att respondenten känner 

igen sig i materialet och kanske komplettera det. Samtidigt skulle även ett kompletterande av 

intervjuerna kunnat öka tillförlitligheten men det har snarare varit så att materialet varit 

omfattande och behövt avgränsas än kompletteras. Som avslutning skulle eventuellt 

forskartriangulering (Denscombe, 2000) kunna tillämpas, dvs att jag skulle kunna diskuterat de 

olika faserna med utomstående kollegor för att uppnå någon form av tolkningskonsensus men 

det var inte genomförbart då dessa kollegor saknades och att jag författar enskilt och inte i par. 

Även interbedömarverifiering (Kvale, 1997) skulle kunnat användas, dvs att låta någon annan 

få sortera de utplockade citaten och placera dem mot de definitioner som producerats. Detta för 

att skapa en tillförlitlighet kring kategoriseringen. 

4.7 Etiska ställningstaganden 

För att samhället och dess medborgare ska kunna utvecklas är forskning viktigt, dock ställer 

detta krav på att forskningen görs korrekt, med hög relevans och att den håller hög kvalitet. 

Detta kallas för forskningskravet. Mot detta ställs individskyddskravet där samhällets 
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medborgare har rätt till skydd från intrång eller insyn i sina livsförhållanden. Individer får inte 

utsättas för överträdelser som uppfattas som kränkning eller förödmjukelse och inte heller 

handlingar som kan skada dem fysiskt eller psykiskt. Inget av dessa krav är absoluta utan måste 

alltid vägas mot varandra på samma sätt som samhällets behov alltid ställs i kontrast mot 

individens behov och rättigheter.  

I denna undersökning faller det sig naturligt att fokusera på det etiska kring individskyddskravet 

som enligt Esaiasson m.fl. (2012) konkretiseras till fyra allmänna huvudkrav på forskningen. 

Dessa fyra etiska principerna är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet, se Vetenskapsrådet (2002). Vetenskapsrådet definierar även två 

rekommendationer som även de redovisas nedan.  

Informationskravet innebär att respondenterna skall informeras om vilka villkor som gäller och 

vilken uppgift i projektet de har. Detta skedde både vid den inledande förfrågan men även 

omedelbart innan själva intervjun.  Av vikt är även att de informeras om rätten att få avbryta 

deltagandet men även att det är helt frivilligt vilket också skedde. Det är viktigt att tänka på att 

inkludera detta i alla inslag av undersökningen som påverka deltagande villigheten 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Samtyckeskravet omfattar att forskaren ska skaffa samtycke från undersökningsdeltagare och 

uppgiftslämnare och då även från vårdnadshavare om deltagaren är under 15 år eller om 

insamling är etiskt känslig. Denna undersökning lade en särskild vikt vid respondenternas 

upplevda kontroll av sitt deltagande samt att säkerställa att deras anonymitet förblev given. 

Medverkande ska ha kontrollen på förutsättningarna och kunna avbryta den utan negativa 

följder. De ska bestämma huruvida de vill deltaga, under vilka villkor och hur länge. Deltagare 

får heller inte utsättas för påtryckning och inte heller bör beroendeförhållande finnas mellan 

forskaren och deltagande respondenter (Vetenskapsrådet, 2002).  

Konfidentialiteskravet omfattar alla som deltar i ett forskningsprojekt som omfattar material av 

etiskt känsligt material gällande enskilda och identifierbara individer. Det innebär ett 

undertecknande om tystnadsplikt och att material avkodas och förvaras på ett sätt så ingen 

enskild kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Detta skedde och framförallt var fokus på att 

säkerställa anonymiteten för respondenterna. 

Nyttjandekravet beskriver regeln om att material insamlat för forskning inte får användas för 

icke-vetenskapliga syften samt att insamlat material inte kan leda till beslut eller åtgärd kring 

enskild person om inte berörde gör sitt medgivande (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna 

informerades om denna punkt och i vilka syften materialet skulle användas. 

Rekommendationerna innebär att forskaren ska se till att berörda personer får ta del av etiskt 

känsligt material innan publicering vilket även erbjöds respondenterna men samtliga tackade 

nej samt att ställa frågan till berörda om de vill ha en sammanfattning eller hela undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002) vilket ett par av dem önskade inom ramen för att få läsa uppsatsen när 

den blivit klar. 

4.8 Sammanfattning 

Valet av den kvalitativa metoden med dess djupgående ansats och den semi-strukturerade 

intervjus fördelar har nu redovisats. Det gäller både de teoretiska övervägandena samt 

praktikens utförande. Nu följer processen då det transkriberade materialet kommer att sorteras, 

organiseras och redovisas genom presentation av belysande exempel som presenteras i 

resultatkapitlet. 
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5 RESULTAT 

Nedan redovisas de resultat som framkommit under de fem respondenternas semistrukturerade 

intervjuer. Resultatet presenteras under fem tematiska områden och till grund för detta material 

var en frågeguide med tretton frågor som ställdes under intervjusituationen (se Bilaga 2). Detta 

med ansatsen att besvara vilka pedagogiska utmaningar som uppstått i den egna verksamheten 

och hur respondenterna upplevt detta.  

5.1 Hur beskriver lärarna undervisningssituationen? 

Inledningsvis beskriver samtliga respondenterna både utredda och outredda neuropsykiatriska 

tillstånd hos eleverna som exempelvis Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) och 

Attention Deficit Disorder (ADD). Detta ofta i kombination med dyslexi samt läs- eller 

skrivsvårigheter. Ett belysande exempel ges av respondent 1: 

Man kan säga att normen på skolan var att ha någon form av diagnos. Det var mer normalt 

att man hade dyslexi, dyskalkyli, ADHD, ADD, Asperger eller låg i autismspektrat och 

någonstans hade den sociala bakgrundssvårigheten samt språkproblem och läs- och 

skrivsvårigheter. Det var mer normalt än att man inte hade någonting alls. 

En annan utmaning som respondenterna tar upp var elevernas bristande förkunskaper från 

tidigare skolgång samt att skolan organiserade att elever med ofullständiga grundskolebetyg 

gick i samma undervisning tillsammans med elever med fullständiga betyg vilket skapade 

nivåproblem i klassrummet. 

Andra aspekter som beskrivs av samtliga svarande är anti-socialt och normbrytande beteende 

som kriminalitet, missbruk, aggressivitet, auktoritetsproblem, bristande motivation för 

skolarbete, synen på skolan som fritidsgård och täta kontakter med rättssystemet.  

Du når dem inte genom att vara auktoritär, det är bara provocerande för dem. Det enda jag 

blir då är någon form av etablissemang. Då står jag för det där etablissemanget som de 

hatar. Eller är uppfostrade att hata. 

Vidare berättar alla respondenter om rektors bristande förmåga att leda, fördela och organisera 

arbetet beskrivs av alla respondenter som en bidragande orsak till pedagogiska utmaningar i 

arbetet. Dessutom beskriver de hur de uppfattar att rektor har en naiv syn på hur man organiserar 

arbete kring normbrytande och kunskapssvaga elevers skolgång. Särskilt hänvisas det till 

bristen på konsekvenser vid normbrytande beteende av eleverna. Rektorn beskrivs som vag i 

sin ledning, visionslös, konflikträdd och styrd av huvudkontoret på annan ort. En annan 

dimension ur rektorns bristande ledarskap är undermineringen av lärarnas förmåga att leda i 

klassrummet vilket redogörs av respondent nummer 2 på följande sätt: 

[…] är att det funnits en organisatorisk brist på alla nivåer. […] Ja, vår rektor var lärare 

innan, inte färdigutbildad heller för övrigt. Hens första rektorsuppdrag, nystartad skola, 

bristande chefskompetens i stort. 

En annan utmaning är hur samtliga respondenter beskriver avsaknad av lokaler och material för 

att kunna genomföra utbildning. De beskriver även problem med att skolan är placerad på två 

geografiskt skilda platser som har var sitt arbetslag med få kontakter mellan varandra. Det ena 

arbetslaget är de lärare som har lärarutbildning och som bedriver teoretisk undervisning och det 

andra är de lärare som inte är utbildade utan har en hantverksmässig bakgrund och sörjer för 

den praktiska utbildningen. Flera respondenter talar om olikheter i hur man jobbar och att det 

påverkade eleverna negativt då de olika arbetslagen brast i förmågan att jobba enhetligt. 

Respondent nummer 5 reflekterar: 
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Vi hade minimalt med samarbete mellan arbetslagen för vi var ju uppdelade på två separata 

geografiska platser. Vi i verkstaden och dem i de teoretiska lokalerna. […]vi försökte 

interagera och göra projekt men oftast rann det ut i sanden. […] vi här i verkstaden, vi hade 

ju ingen erfarenhet av att jobba med elever så vi gjorde på ett sätt och på teorisidan på ett 

annat sätt för de har ju läst pedagogiken. 

Alla respondenter beskriver hur de uppfattar att rektor har bristande erfarenhet och ett par 

beskriver även att huvuddelen av lärarkåren saknar längre pedagogisk erfarenhet vilket innebär 

en pedagogisk utmaning. De talar även om en omfattande personalomsättning bland lärarna 

som jobbade på den praktiska sidan. Respondent 1 talar om att det var höga sjukdomstal bland 

personalen och flera om hög stress och arbetsbelastning.  

Samtliga respondenter beskriver avsaknaden av specialpedagog och av huvudmannen lågt 

prioriterad elevhälsa som en av de stora pedagogiska utmaningarna. Respondent 5 exemplifierar 

sin erfarenhet av situationen: 

Han den där verksamhetsansvarige dök upp till slut efter jag tjatat tillräckligt länge. Men 

vi gjorde ju en skrivelse med då det var kaos i verksamheten och med elever och så där. 

Det enda svar vi fick då vi skrivit att vi behövde extrapersonal att ta hand om de hör med 

alla konstiga bokstäver. Specialpedagog? Ja precis. Då säger den där djävla dåren – Nej, 

det är ingen resursfråga. 

Respondenterna beskriver hur de upplever att det var deras oförmåga att skapa relation till 

eleverna som var roten till problemen på skolan något som även huvudmannen menar när de 

vänder sig till denne för att få hjälp. Respondent 2 förklarar: 

[…] specialpedagog inte fanns på skolan och det vi framförallt tog stöd mot var lagtexten 

som säger att det skall finnas på skolan. Det var ingen förhandlingsfråga. Deras 

[ledningens] svar på det var att ni [pedagoger] måste ha bättre relationer med era elever. 

Det var deras lösning. […] Jag upplevde en enorm nonchalans och misstroendeförklaring 

mot mig som pedagog och verksam lärare. Och det gör ju att jag tappar allt förtroende för 

ledningen. 

Alla beskriver även hur den svåra situationen tvingar dem att utveckla strategier för att kunna 

genomföra undervisning exempelvis två lärare i klassrummet, anpassning till elevernas dagliga 

mående samt att alltid hämta stöd vid konflikter. 

En av respondenterna beskriver att det var svårt att skapa en inlärningssituation för eleverna då 

klassrumsklimatet ofta var kaotiskt och stressfyllt. Lärare av kvinnligt kön mötte även problem 

då vissa ungdomar hade svårigheter att respektera dem och då främst i situationer av 

gränssättning och auktoritet. 

5.2 Hur ser lärarna på elevernas bakgrund? 

Respondenterna uppger att den kulturella och socioekonomiska bakgrunden har betydelse för 

elevernas skolarbete och två talar tydligt om invandrarbakgrund men samtliga hänvisar till ett 

geografiskt upptagningsområde vidare kallat Området som särskilt socioekonomiskt utsatt. En 

grupp av elever beskrivs genomgående av samtliga respondenter som hemmahörande där och 

de mest komplexa att jobba med.  Respondent 5 redogör för sitt perspektiv: 

Jaaa, om man nu ska ta till gamla uttryck så tillhörde de ju inte den här eliten i samhället. 

De var ju långt ned på skalan. Dåliga hemförhållanden, arbetslösa föräldrar, dåligt med 

pengar. Var alla elever sådana? Nej inte alla. Men många – speciellt de från Området – de 

hade mycket problem och mycket kriminalitet där alltså. 

Alla respondenterna beskriver skolans elever som huvudsakligen bestående av två grupper 

utifrån de kulturella och socioekonomiska förutsättningarna. En med socialt stabila 

förutsättningar och en utan, med socioekonomisk utsatthet. Om detta berättar Respondent 4:  
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Det största var den sociala skillnaden. De som kom från bra förhållanden hade inga 

problem alltså. Även om de kunde ha dyslexi så löste de sina uppgifter mycket bättre, men 

de hade antagligen stöd hemifrån. 

Vidare beskriver Respondent 5: 

De är ju nedtryckta de här krakarna. De har en uppfattning om sig själva att de är dåliga, 

de är fattiga. De kan inte ha det här fina nya, de har inte nya fina mobiltelefoner. Idag är 

det en klassfråga – de där statusprylarna ungarna har. De börjar ju redan som småungar 

som säger – den där, den har ju ingenting. Vart är vi på väg? De är ju underlägsna och 

kuvade redan från början. De har en mycket längre resa att göra. 

Enligt respondenterna definieras socioekonomisk utsatthet som missbruk, våld i hemmet och 

på fritiden, fattigdom, kriminalitet, hot på grund av skulder, bristande primärvårdare, dålig 

erfarenhet av tidigare skolgång med bristande skolresultat, identifiering med utsatthet och 

utanförskap och generellt sätt en bristande social anpassningsförmåga. Detta menar 

respondenterna är faktorer som påverkar skolarbetet.  

En del mådde nog inte speciellt bra. Ibland fick man ju trösta dem. För en del var det ju 

tvärt om, i skolan kunde man må bra. Där var man någonting. När man kom hem fick man 

stryk. Jag hade en elev, han fick ju stryk jämt. Det var hårt. […] Då var det ju svårt att 

skälla på han. Att höja rösten blev svårt för han blev ju…..hade taggarna utåt direkt. Han 

sa en gång, att ni tror att min pappa är som andra pappor men det är den här som talar 

[pekar mot en knuten näve]. Jag sa någon gång åt honom att jag ska ringa dina föräldrar 

som du beter dig. Nej fan - det får du inte sa han. Det var då det kröp fram att han fick 

stryk hemma. Man fick reda på mycket mer än vad man ville om eleverna. 

Vidare beskriver flera av respondenterna hur skolan och fritiden inte går att särskilja i deras 

skolgång och att det inte finns någon skillnad med hur deras liv och beteenden är på Området 

eller i skolan vilket beskrivs följande:  

Alla elever har någon form av särskilda behov. Det är inte bara med kurser utan man måste 

se till hela livssituationen i sig. Inte bara klassrummet här och nu, utan det är många saker 

utanför skolan de behöver stöttning i. 

På flera sätt beskriver respondenterna många av ungdomarnas svårigheter på ett sätt som 

beskriver ungdomens relation med och till samhället och vuxna, något som belyses i följande 

citat av Respondent 3: 

[…] dels visste jag om att det fanns en kriminell bakgrund men det var mycket jag inte 

visste [skratt] och det var nog tur det. De kom i kontakt med domstolar, myndigheter, polis, 

socialarbetare osv som de inte har någon som helst förtroende för. Lärare tillhör den 

kategorin, det har de säkert upplevt från högstadiet, för lärare har myndighetsutövningen 

eftersom vi sätter betyg osv. Det fanns en stor misstro mot det. I kombination av dåliga 

erfarenheter i skolan, man har inte fått hjälp, låga betyg osv. 

5.3 Hur upplever lärarna sin arbetsmiljö? 

Sammanfattningsvis visar resultatet på att respondenterna använder följande beskrivande ord 

om sin arbetsmiljö: påfrestande, hotfull, farlig, svårhanterad, krävande och frustrerande. 

Respondent 2 exemplifierar: 

Man är slutkörd på alla nivåer. Tufft jobb. Det kunde ju finnas att man vet att en elev har 

en kriminell livsstil utanför skolan och så har man haft en konflikt med denne under dagen 

och då undrar man om denne kommer söka upp mig hemma för man vet att denne är en 

oberäknelig person […] bland annat sades det att man skulle leta upp rektors barn på dagis 

[…] det är klar, jag har ju också egna barn […] en sådan sak gör att man börjar fundera. 

Samtliga respondenter beskriver att de påverkats negativt av arbetsmiljön på jobbet som har 

haft inverkan på deras privatliv. Vissa uttalar att hälsan påverkats och även deras privata 
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relationer. En av respondenterna talar även om en avtrubbning känslomässigt. De huvudsakliga 

anledningarna till respondenternas syn på arbetsmiljön benämner de som bristande och otydligt 

ledarskap från företrädesvis rektorn och delvis från huvudmannen. Detta åskådliggörs av en på 

följande sätt: 

Det man kan säga är ju att det, utifrån rektors håll, som visserligen härrör från 

huvudmannahåll, är att det funnits en organisatorisk brist på i princip alla nivåer. […] vår 

rektor var lärare innan, inte färdigutbildad heller för övrigt. Hans första rektorsuppdrag, 

nystartad skola, bristande chefskompetens i stort. 

Respondent ett, två och fyra framställer även rektor som direkt olämplig för jobbet men alla 

poängterar vad de ser som omfattande brister i förmågan att leda, organisera och fördela arbetet. 

Enligt min mening var han direkt olämplig som rektor. På grund av att han saknade 

pedagogisk kompetens, kompetens om konflikthantering, han hade inget som en rektor bör 

ha, speciellt på en sådan här skola med den upptagningen av elever som vi hade. 

En majoritet av respondenterna berättar om hur lärarnas ledarskap underminerades av att 

ledningen inte stod bakom dem och att hot mot personal inte möttes av konsekvenser. Ett 

belysande citat av respondent två:  

Man har lyssnat på oss men det har aldrig åtgärdats vilket resulterade i ett tyst 

sanktionerande av problemen, fortsatt attityd mot lärarna och brytande av regler. Detta har 

varit en av de absolut mest frustrerande delarna i det här arbetet, man har aldrig haft stöd 

uppifrån utan man har alltid stått otroligt själv i arbetet med eleverna. 

Ett flertal respondenter skildrar en juridisk dimension i form av uppfattade brott mot skollagen 

av huvudman och rektor med exempelvis avsaknad av elevhälsopersonal det första året samt 

redovisade brister i dokumentation vid Skolinspektionens besök. Detta skapade en misstro mot 

huvudmannens avsikter med skolan och att det mer handlade om ekonomisk vinning än att 

bedriva en seriös skolverksamhet. Respondent två behandlar frågan: 

Det kan väl sägas att om 15 av 20 har problem, ingen specialpedagog och skolsköterska på 

10–20%. De gjorde vad de kunde. Vi visst inte hur vi skulle formulera åtgärdsprogram. 

Jag försökte ta min tidigare erfarenhet och organisera något slags men det föll också bort 

sista året jag jobbade där. Det var ingen som fortsatte med det. Jag vet ju nu att 

Skolinspektionens inspektion av skolan visade att det fanns ingenting dokumenterat av 

åtgärdsprogram eller liknande under denna tid. Ingenting. Det finns lite grann som jag 

gjort. Som jag vet jag gjort men om det finns kvar vet jag inte. 

En annan faktor som respondenterna tog upp i relation till arbetsmiljön var elever som till och 

från beskrivs som känslomässigt instabila med ett aggressivt beteende och detta ofta i 

kombination med misstänkt missbruk. Respondenterna uttrycker att det också fanns ett obehag 

då en del av dessa elever hade en kriminell bakgrund.  

Det fanns även en upplevd stress hos alla respondenterna då de ansåg själva sakna kompetens 

för hur man skulle handskas med denna grupp elever. Detta ledde till höga sjukdomstal vilket i 

sin tur ledde till ökad arbetsbelastning eftersom det saknades vikarier. Även den stora 

personalomsättningen på yrkeslärarsidan skapade stress och oro hos personal och elever.  

Det beskrivs även som problematiskt med att lärarkåren bestod av både utbildad och icke 

lärarutbildad personal och detta uppfattades skapa svårigheter till samsyn och samarbete och 

även kritik mot kollegors professionalism och yrkesskicklighet. Avsaknad av ledning och 

styrning skapade onödiga problem sammanfattar respondent två. 
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5.4 Hur ser lärarna på elevhälsa?  

Alla respondenter skildrar vikten av en fungerande elevhälsa. De menar att skolan delvis eller 

helt saknade funktioner inom elevhälsan som specialpedagog, kurator och skolsköterska under 

skolans första år men att behovet var omfattande och inget som inte tydligt belystes mot både 

rektor och huvudman.  

Samtliga respondenter berättar om hur elevhälsan måste jobba med sociala faktorer för att bli 

framgångsrik. Specialistkompetens efterfrågas eftersom erfarenhet och kunskap saknas hos den 

befintliga personalen. Det belyses på följande sätt av respondent ett: 

Jag tror att elevhälsan på den här skolan är jätteviktig. Vi behöver ha någon med 

specialpedagogisk kompetens med tanke på de elever vi har. Sen också de sociala 

aspekterna och måendet gör att vi måste ha ett bra stöd från elevhälsoteamet. Dels för att 

tackla de sociala problemen – är det stökigt hemma har man kanske behov av att prata om 

det?! Eller bli bemött...Och vi lärare är inte psykologer eller kuratorer på nått sätt, även om 

man lärt sig några trick på vägen så att säga. 

Ett par, respondent tre och fyra, nämner även fritidsledare och socialpedagoger som viktiga 

funktioner som saknades. 

En fungerande fritidsledare skulle ha jättestor effekt på allt i skolan. Många elever är som 

12–13 åringar i mognad fast de är 18-19. De behöver en person som ordnar meningsfulla 

fritidsaktiviteter och slussar dem mellan lektioner. Möta upp dem när de kommer till 

skolan. 

En av respondenterna, nummer två, berättar om hur bristande information från tidigare skolor 

och påverkar skolgången med följande citat: 

Det kan ju ta en termin och så går det inte bra och då man frågar säger eleven att jag har 

svårt att läsa och skriva. Varför vet man inte det från dag ett? Alla elever ska ju ha en 

skolgång anpassad efter sina förutsättningar står det i lagen?! Då borde man ju veta 

förutsättningarna från dag ett!  

5.5 Hur ser lärarna på samverkan med externa aktörer? 

Samtliga respondenter anger att det förekommit täta kontakter med ungdomspolisen. Det 

beskrivs även besök av fältassister. Ett par talar även om kontakter med socialtjänst, barn- och 

ungdomspsykiatrin, behandlingsverksamheter för narkotikamissbruk och brottsofferjour. En av 

respondenterna beskriver även samverkan med den kommunala uppföljningsverksamheten. 

Polisen ville få en av mina elever att bli informatör, för de ville ha reda på vad de höll på 

med egentligen och då kan man dra sina egna slutsatser om kriminella saker jag inte visste 

om. Jag var med vid ett tillfälle på ett förhör där de ville att han skulle bli informatör, vilket 

han inte ville men vad som hände efter det vet jag inte. 

De flesta av respondenterna, utom nummer fyra, skildrar relationen mellan Polisen och en del 

av ungdomsgruppen som ansträngd vilket en av respondenterna belyser: 

Polisen var hos oss ganska ofta i perioder. Ibland förebyggande och visade upp sig men 

även när det hänt grejer kom de och visade upp sig. Många av eleverna kände de här 

poliserna sedan länge. De saknade förtroende för polismyndigheten. Det har skurit sig på 

alla plan mellan samhället och de här eleverna. 

Kontakten med vårdnadshavare berättas om som svår och ibland obefintlig. En respondent, 

nummer tre, talar om ointresse, nonchalans för elevens skolgång samt flera respondenter 

beskriver missbruk, fattigdom och socialutsatthet som uppfattas i kontakten med 

vårdnadshavarna.  
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När man väl träffar vårdnadshavarna så förstår man varför det är som det är. Ibland är 

vårdnadshavarna knepigare att ha att göra med än knepiga elever. Det finns mycket att 

säga om vårdnadshavarna. […] Jag ser det som ett stort problem ofta, för man behöver 

stödet hemifrån när man i skolan jobbar med ungdomar som är gränslösa eller 

normbrytande […] det är frustrerande för mig […] att man som vårdnadshavare inte bryr 

sig […].  

En respondent, nummer fyra, beskriver särskilt bristen på erfarenhet och rutiner då det inte 

gjordes orosanmälningar av skolan vid dessa tillfällen. Framför allt beskrivs ungdom som 

våldsutsatt och det inte skedda ett tydligt agerande från skolan/personalen. 

5.6 Sammanfattning 

De fem respondenternas intervjuer har sammanfattats och tematiserats till fem olika teman eller 

områden. Nästa steg är nu att tillföra Stensmos och Gustafssons ramfaktorteoretiska perspektiv 

från teorikapitlet till detta resultat och analysera det i nästa kapitel.  
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6 ANALYS 

Med utgångspunkt i Christina Gustafssons och Christer Stensmos teoretiska modeller av 

ramfaktorteorin från teorikapitlet undersöks kopplingar och paralleller mot empirin. 

Inledningsvis kommer respondenternas beskrivningar från resultatkapitlet att sorteras utifrån 

om vad de beskriver som främjande och hämmande faktorer i sitt arbete under den valda 

perioden. Vidare kommer dessa upplevda faktorer placeras mot Stenmos modell om vad som 

utgör inre ramfaktorer för att på så sätt se om det går att finna någon del eller område där de 

upplevda faktorerna får en särskild tyngdpunkt och då särskilt mot beskrivningen av de 

organisatoriska förutsättningarna i kapitel 2. Resultatet av detta kommer vidare att dryftas under 

diskussionskapitlet. 

6.1 Inledande sortering av upplevda ramar 

Vilka ramfaktorer beskriver lärarna att stå utanför deras kontroll och begränsa undervisningen? 

Enligt Gustavsson består en tolkning av förutsättningarna av tre områden. Det första är 

främjande faktorer, följt av reella och sedan upplevda. Denna uppsats riktar sig mot att ta reda 

på vilka upplevda ramar en grupp respondenter beskriver. Detta utgör de i intervjuerna 

beskrivna ramarna utifrån perspektivet av främjande och hindrande karaktär. Denna 

undersökning avser att titta på vad respondenterna beskriver och i detta kapitel analysera hur 

det förhåller sig mot Stensmos beskrivning av inre ramfaktorer. Dock så har reella ramar en 

stor signifikans för lärarnas upplevda ramar där lämpligen NPM och kunskapskapitalismen bör 

nämnas. 

Resultatet är sorterat utifrån fem teman som intervjufrågorna sorterade under. De fem är 

undervisningssituationen, elevernas bakgrund, elevhälsan, externa aktörer och arbetsmiljö. På 

raden markerat med *Övrigt listas upplevda faktorer som inte beskrivs av Stensmo i hans 

definition men som ändå är av vikt för respondenterna. 

6.2 Undervisningssituationen  

Respondenternas upplevda faktorer av temat undervisningssituationen presenteras 
här (se tabell 2).  

6.2.1 Tabell 2 

Inre ramfaktorer Främjande faktorer Hämmande faktorer 

Budget    

Form 
 

 Klassrumsklimat 

Innehåll    

Eleverna (Personer) 
 

 Bristande förkunskaper 

 Kriminalitet 

 Misstro mot samhället 

 Motivation 

 Sociala problem 

 Specialpedagogiska behov 

Lärarna (Personer) Situations anpassat ledarskap  

Kollegialt stöd 
 Kön (som kvinna) 

Föräldrarna (Personer)    

Rum 
 

 Lokaler 

 Tekniska 

Tid    

*Övrigt  
 

 Arbetsledning 

 Organisation 
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Främjande faktorer 

Den genomgående svåra arbetsmiljön och avsaknaden av fungerande ledarskap framtvingar 

strategier och anpassning från respondenterna för att åstadkomma fungerande undervisning. De 

faktiska strategierna är tillämpning av två lärare i undervisningen, kollegial reflektion, 

anpassning till elevernas dagliga mående, alltid söka stöd av kollega vid konflikter och 

situations anpassat klassrumsledarskap.  

Hämmande faktorer  

De flesta (fler än 3) av respondenterna beskriver elevernas socio-ekonomiska bakgrund och 

skolans oförmåga att hantera denna som en hämmande faktor. Exempel som tas upp av 

respondenterna som socio-ekonomisk bakgrund: missbruk och våld i hemmet, fattigdom, 

kriminalitet, hot på grund av skulder, bristande primärvårdare, dålig erfarenhet av tidigare 

skolgång med låga resultat, identifiering med utsatthet och utanförskap. En annan hämmande 

faktor som större delen av respondenterna tar upp är elevernas NPF-tillstånd.  

Flera av respondenterna beskriver den inre organisationen som hämmande där elever på olika 

kunskapsnivåer placeras i samma undervisningssituation. Det är även vanligt förekommande 

med väldigt svaga kunskaper från tidigare skolgång. Här belyser även alla respondenter 

avsaknaden av relevant undervisningsmateriel i både teoretiska och praktiska ämnen samt 

tillgång till lokaler som är lämpligt anpassade för behoven som grupprum eller möjligheten att 

sitta enskilt. En av respondenterna menar att det var svårt att skapa en inlärningssituation då 

klassrumsklimatet ofta var kaotiskt och stressfyllt.  

Lärargruppens geografiska delning till två platser och den skilda professionella bakgrunden 

utgör även det en faktor som skapar svårigheter att skapa enhetlighet och sammanhållning. 

Faktorer som hög personalomsättning skapar oro och svårigheter samt bristen på längre 

pedagogisk erfarenhet hos lärarkåren beskrivs av ett par av respondenterna som hindrande och 

hämmande faktorer.  

Alla respondenter beskriver ett stort behov av stöd från specialpedagog och övrig elevhälsa som 

exempelvis kurator men att avsaknaden av dessa var en viktig hämmande faktor. Vidare 

beskriver respondenterna sin egna oförmåga att skapa relationer till den svåra elevgruppen som 

en centralt hämmande faktor, vilket delades av huvudmannen. 

Alla respondenter uppger rektors bristande pedagogiska erfarenhet och förmåga att leda skolan 

som den avgörande hämmande faktorn.  

6.3 Elevernas bakgrund 

Respondenternas upplevda faktorer elevernas bakgrund presenteras här (se tabell 3). 
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6.3.1 Tabell 3 

Inre ramfaktorer Främjande faktorer Hämmande faktorer 

Budget    

Form 
 

 

Innehåll    

Eleverna (Personer) 
 

 Bristande förkunskaper 

 Det geografiska upptagningsområdet (Området)    

 Invandrare  

 Kriminalitet 

 Missbruk 

 Social anpassningsförmåga 

 Social utsatthet 

Lärarna (Personer) 
 

 Rutinbrist 

Föräldrarna (Personer)    

Rum 
 

 

Tid    

*Övrigt  
 

 Konsekvensbrist 

 

Främjande faktorer 

Respondenterna beskriver inga främjande faktorer kring detta tema. 

Hämmande faktorer 

Samtliga respondenter beskriver hur elever hemmahörande från en socioekonomiskt särskilt 

utsatt stadsdel var en hämmande faktor. Detta tack vare elevernas egen identifiering med 

utanförskap, utsatthet, livsstilskriminalitet och bristande sociala anpassningsförmåga. 

Respondenterna tillskriver även gruppen en tydlig brist på tillit mot vuxna generellt, polisen i 

synnerhet och myndigheter i allmänhet. Gruppen beskrivs även inte kunna skilja på skola och 

fritid där ett problematiskt beteende utan särskiljning följer med in i skolmiljön. En av 

respondenterna uttalar ett behov av att se till elevernas totala livssituation när man möter dem i 

skolan.  

6.4 Elevhälsan 

Respondenternas upplevda faktorer av elevhälsan och dess roll samt funktion 
presenteras här (se tabell 4). 

6.4.1 Tabell 4 

Inre ramfaktorer Främjande faktorer Hämmande faktorer 

Budget    (Brist på) Elevhälsopersonal 

 (Brist på) Fritidsledare/Socialpedagoger 

Form 
 

 

Innehåll    Material 

Eleverna (Personer) 
 

 Arbetsmiljö 

Lärarna (Personer) 
 

 Behöriga lärare 

 Dokumentation 

 Elevsocial strategi 

Föräldrarna (Personer)    

Rum 
 

 

Tid    

*Övrigt  
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Främjande faktorer 

Respondenterna redogör inte för några främjande faktorer kring temat elevhälsa. 

Hämmande faktorer 

Samtliga respondenter beskriver avsaknaden av en fungerande elevhälsa som starkt hämmande. 

Samtliga beskriver även vikten av att arbeta med sociala faktorer för att lyckas där beskrivs 

behov av andra kompetenser som viktigt som exempelvis fritidsledare och/eller 

socialpedagoger tillsammans med vikten av en utvecklad elevsocialstrategi. 

En av respondenterna beskriver bristande överlämningar från tidigare skolor som en hämmande 

faktor och vikten av utbildad, professionell personal med samsyn. 

6.5 Externa aktörer 

Respondenternas upplevda faktorer av samverkan med externa aktörer så som polis 
och vårdnadshavare presenteras här (se tabell 5). 

6.5.1 Tabell 5 

Inre ramfaktorer Främjande faktorer Hämmande faktorer 

Budget    

Form 
 

 

Innehåll    

Eleverna (Personer) 
 

 

Lärarna (Personer) 
 

 Bristande erfarenhet 

 Bristande rutiner 

Föräldrarna (Personer)    Vårdnadshavares egna utsatthet och problem 

Rum 
 

 

Tid    

*Övrigt  Utvecklad kontakt med 

myndigheter 

 Rektors brist på erfarenhet 

 

Främjande faktorer 

Alla respondenter beskriver täta kontakter med ungdomspolisen och flera nämner kontakten 

med flertalet andra myndigheter.  

Hämmande faktorer 

Vårdnadshavarna beskrivs av flera respondenter som en hämmande faktor då kontakten med 

den beskrivs som svår och ibland obefintlig med ett utbrett ointresse för barnets skolgång samt 

egen fattigdom, social utsatthet och missbruk i familjen.  

Bristen på erfarenhet bland personal och rektor resulterade i flertalet tillfällen där det varit 

befogat men orosanmälning till socialtjänsten inte gjorts. 

6.6 Arbetsmiljö 

Respondenternas upplevda faktorer kring sin arbetsmiljö och dess påverkan 
presenteras här (se tabell 6). 
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6.6.1 Tabell 6 

Inre ramfaktorer Främjande faktorer Hämmande faktorer 

Budget    

Form 
 

 Inre organisation 

Innehåll    

Eleverna (Personer) 
 

 Hot 

 Missbruk 

Lärarna (Personer) 
 

 Arbetsbelastning 

 Avtrubbning 

 Flera lärare i klassrummet 

 Höga sjukdomstal 

 Misstro mot huvudman juridiskt Mentorsrollen 

 Oro på fritiden 

 Personalomsättning 

 Professionalism 

 Elevsociala strategier 

 Stress 

Föräldrarna (Personer)    

Rum 
 

 Lokaler 

Tid    

*Övrigt  
 

 Inre organisation 

 Ledarskap 

 

Främjande faktorer 

Gällande den upplevda arbetsmiljön beskrivs inga främjande faktorer av respondenterna. 

Hämmande faktorer 

Alla respondenter beskriver hur arbetsmiljön varit en hämmande faktor. Avtrubbning, inverkan 

på privatlivet och stress är effekter av en arbetssituation som beskrivs som påfrestande, hotfull, 

farlig, svårhanterad, krävande och frustrerande. Den huvudsakliga orsaken var bristande 

organisation på alla nivåer, bristande och otydligt ledarskap från rektor och till viss del 

huvudman. Upplevelsen av att rektor inte bara är oerfaren utan även är direkt olämplig för 

jobbet.  

Hämmande upplevs även den stress som uppstått för att personalgruppen saknat kunskap att 

hantera elever som är instabila och aggressiva ibland i kombination med kriminalitet och 

misstänkt missbruk. 

Huvuddelen av respondenterna beskriver även stress på grund av arbetsbelastningen, 

personalomsättningen och de höga sjukdomstalen som hämmande. Det i kombination med 

avsaknaden av vikarier och upplevelsen av att inte ha kompetensen att hantera elevgruppen. 

Mentorsrollen upplevs som krävande och tung.  

En faktor som upplevs hämmande är en misstro mot huvudmannens avsikter med skolan. Att 

det bara handlade om ekonomisk vinning istället för att bedriva seriös skolverksamhet. 

Personalen hämmades även av uppfattningen om att huvudman och rektor inte följde skollagen.   

6.7 Sammanställning  

För att se helheten sammanställs de fem temana ovan (se tabell 7). Detta sker för att belysa var 

tyngdpunkterna i materialet ligger. Inom parentes anges antalet totala faktorer i slutet på varje 

kluster. 
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6.7.1 Tabell 7 

Inre ramfaktorer Främjande faktorer Hämmande faktorer 

Budget    (Brist på) Elevhälsopersonal,  

 (Brist på) Fritidsledare/Socialpedagoger) (2) 

Form 
 

 Klassrumsklimat, Inre organisation (2) 

Innehåll    Material (1) 

Eleverna (Personer) 
 

 Bristande förkunskaper, Kriminalitet,  

 Misstro mot samhället, Motivation, Sociala problem, 

 Specialpedagogiska behov, Bristande förkunskaper,  

 Det geografiska upptagningsområdet (Området), 

 Invandrare, Kriminalitet, Missbruk,  

 Social anpassningsförmåga, Social utsatthet, Arbetsmiljö, 

 Hot, Missbruk (16) 

Lärarna (Personer) Situations anpassat ledarskap  

Kollegialt stöd (2) 

 

 Kön (som kvinna), Rutinbrist, Behöriga lärare, 

 Dokumentation, Elevsocial strategi, Bristande erfarenhet, 

 Bristande rutiner, Arbetsbelastning, Avtrubbning, Flera 

 lärare i klassrummet, Höga sjukdomstal, Misstro mot  

 huvudman juridiskt, Mentorsrollen, Oro på fritiden, 

 Personalomsättning, Professionalism, Elevsociala 

 strategier, Stress (18) 

Föräldrarna (Personer)    Vårdnadshavares egna utsatthet och problem (1) 

Rum 
 

 Lokaler, Tekniska (2) 

Tid    

*Övrigt  Utvecklad kontakt med 

myndigheter (1) 

 Arbetsledning, Organisation, Konsekvensbrist, Ledarskap 

 Rektors brist på erfarenhet, Inre organisation (6) 

 

6.7.2 Främjande faktorer 

När man tittar på beskrivna främjande faktorer framträder två saker. Den första är att det 

beskrivs få positiva ramar med den beskrivna situationen. De två främjande faktorerna som 

beskrivs är att situationen framtvingar en utveckling av lärarnas inre undervisningsstrategier 

och att samma situation framtvingar en snabb utveckling av kontakt och samarbeten med andra 

professionella och myndigheter.  

6.7.3 Hämmande faktorer 

Följaktligen uppstår en annan position när vi tittar på de beskrivna hämmande faktorerna. Här 

faller tyngdpunkten på ett fåtal områden som särskilt viktiga och påverkande på respondenterna, 

det är Eleverna (16), Lärarna (18) och Övriga (6). Direkt avgörande beskrivs den roll som rektor 

och dennes ledarskap utgör. 

6.8 Sammanfattning 

Nu har resultatet organiserats och analysen är genomförd vilket möjliggör vidare resonemang 

under diskussionskapitlet om vilka tyngdpunkter som lärarna beskrivit och vad som kan tänkas 

utgöra relevans för vidare resonemang. Som exempel att nästan uteslutande hämmande faktorer 

beskrivs av lärarna och att de fokuserar kring vikten av rektors roll och kompentens. 
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7 DISKUSSION 

I detta kapitel reflekteras kring uppsatsens resultat och avslutande resonemang kommer föras. 

Tanken med detta examensarbete var ursprungligen att med ett brett frågebatteri skapa en 

övergripande bild av lärarnas upplevelser samtidigt som de semi-strukturerade 

samtalsintervjuerna skulle ge utrymme att ställa kompletterande frågor och fördjupade 

reflektioner. Det frågebatteri som användes var ursprungligen designat för ett något annorlunda 

syfte och frågeställningar än det som nu inleder uppsatsen dvs att åskådliggöra några lärares 

upplevelser av de pedagogiska utmaningarna som kan uppstå i den egna verksamheten. Från 

början fanns en grundidé om att undersöka effekterna av New Public Management och 

marknadiseringen av skolan. Avsikten var då att undersöka resurssvaga och socioekonomiskt 

utsatta elevernas möjligheter att lyckas i en skola med stark NPM identitet. Det som startade 

som ett slags rättviseperspektiv kom under skrivandets gång att transformera till att handla om 

effekterna av rektors ledarskap i en starkt marknadiserad skola och hur detta påverkat lärarna, 

allt utifrån deras egen beskrivningen av de upplevda pedagogiska utmaningarna.  

7.1 Metoddiskussion 

Valet att genomföra kvalitativa samtalsintervjuer visade sig vara ett korrekt beslut utifrån det 

verkligt starka och substanstunga material som insamlades. Avsikten med valet av metod var 

att fånga respondenternas upplevelser i så opåverkad form som möjligt. Jarl Backman (1998) 

menar att man i samband med kvalitativ metod riktar sig mot individen:  

[…] man intresserar sig för hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande 

verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter – hur livet och omvärlden 

får (har) mening. (Backman, 1998). 

Detta blir centralt utifrån respondenternas upplevelser och deras generella brist på erfarenhet 

av situationen med dess svårigheter. Självklart påverkar det att samtalet handlat om en viss 

tidsperiod under deras karriär. En period som jag är helt övertygad om har lämnat ett stort 

avtryck samt varit av stor vikt för deras individuella professionella reflektion och utveckling 

vilket styrks av Theorell (2003).  

7.2 Intervjuerna 

Intervjuerna genomfördes med varje enskild respondent på deras nuvarande arbetsplatser. Detta 

skedde i avskildhet och med väl tilltagna marginaler gällande tid för att möjliggöra en så 

dynamisk intervju som möjligt. Alla intervjuer fungerade även bra rent tekniskt och en 

mobiltelefon användes som ljudupptagningsenhet. Efter intervjuerna transkriberades materialet 

vilket visade sig vara ganska tidsmässigt krävande men som var ett mycket bra sätt att komma 

in i det.  

7.3 Respondenterna  

Respondenternas redogjorde under intervjuerna för sin upplevelse av hur deras gemensamma 

arbetsplats var under den givna perioden. Att detta skedde ca 3 år efter att det hela hade utspelats 

tror jag bidrog till materialets substans eftersom de då kan antas ha lämnat den värsta affekten 

bakom sig och hunnit processa sina upplevelser och gått vidare. Det perspektivet innebär 

självklart att man som respondent också börjar glömma, försköna och på andra sätt manipulerar 

det negativa som hänt menar Theorell (2003). Dock tror jag att tiden bidrog till en affektfri men 

samtidigt relativt aktuell reflektion av en situation som starkt påverkat alla respondenterna. 
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Theorell (2003) påpekar dock några centrala fakta om läraryrkets utsatthet, många av dessa 

upplevelser beskriver respondenterna i materialet och särskilt intressant kan motstridiga 

värderingar ses om vi återkopplar till krocken mellan de två logikerna, den ansvarstagande 

professionelle och den redovisningsskyldige och marknadsorienterade läraren:  

[…] arbetsmängden och arbetsbördan på tok för stor i många yrkesgrupper – särskilt utsatta 

är lärare och vårdpersonal – och å andra sidan är resurserna som ska väga upp de höga 

kraven starkt begränsade. Det handlar om brist på inflytande, otillräckligt erkännande och 

ersättning för utfört arbete, utglesad gemenskap, upplevda orättvisor och motstridiga 

värderingar (medmänskliga tjänster kontra vinstintresse).  (Theorell, 2003). 

7.4 Slutsatser 

Studiens syfte har varit att undersöka vad lärarna själva säger utgöra pedagogiska utmaningar 

och hur de påverkas av dessa i en verksamhet präglad av New Public Management. Strukturen 

för detta har varit att leta efter deras beskrivning av inre ramfaktorer, att låta teoriernas stora 

penseldrag berättas av småskaligheten av aktörens perspektiv. De två frågeställningarna: Vilka 

är de främsta pedagogiska utmaningarna enligt lärarna? Och Hur upplever och hanterar 

lärarna dessa utmaningar? skulle med andra ord kunnat beskrivas som Vad observerar aktören 

och Vad berättar aktören om vilka effekter som uppstår. Detta är grunden till uppsatsen och 

varför Christina Gustafssons fokus på aktörsberättelsen är central och signifikant för förståelsen 

av dagens skoldebatt – varför skolan inte fungerar, resultatmässigt, som den ska.  

Det som tydligt utgör pedagogiska utmaningar för lärarna är tydligt elevgruppen och dess 

förutsättningar eller snarare frånvaron av förutsättningar. Det är brister som gruppen elever har 

på många områden, socioekonomiskt, inlärningsmässigt, hopplöshet, kriminalitet och missbruk 

för att nämna ett par centrala men även frånvaron av förmågan för skolan att samverka med 

hemmet då vårdnadshavare ibland även har stora egna problem. Den andra faktorn som utgör 

utmaningar är lärarna själva och deras brist på förutsättningar för att möta den ovan nämnda 

elevgruppen och sörja för en adekvat skolgång. De beskriver sina kompetensluckor, avsaknad 

av erfarenhet och hopplöshet i en organisation som varken förstår deras situation eller avser att 

hjälpa dem på det sätt de som professionella klarsynt utrycker sig behöva. Tydligt blir det i 

beskrivningarna kring frånvaron av en fungerande elevhälsa. Respondenterna ger även en stark 

beskrivning av hur både deras privatliv och hälsa påverkades negativt under perioden men även 

där efter. Vidare beskriver lärarna rektors bristande erfarenhet och bristande kompetens att leda 

en skola. Det är en genomgående kritik av en person som med stor tydlighet inte fyller sin 

funktion som rektor och då framför allt helt saknar pedagogiskt ledarskap men samtidigt verka 

lösa huvudmannens förväntningar som manager och controller. Det kan tydligt skönjas 

marknadiseringen påverkan i huvudmans och rektors sätt att agera. Slutsatsen bör göras mot 

ramfaktorteorin och vikten av respondenternas berättelse gällande rektor och hens funktion. 

Stensmo nämner tre typer av personer, lärare, elev och vårdnadshavare men utifrån studiens 

material ser man även en fjärde person som bör inkluderas i det ramfaktorteoretiska 

perspektivet och det är rektor och dennes arbetsledande förmåga. Att detta uppmärksammas är 

tack vare Christina Gustafssons perspektiv om vad det är som får en skola att fungera - den 

frågan måste ställas till lärarna, men under marknadens skugga besvaras frågan av byråkrater 

och ekonomer. 

Avslutningsvis så visar studiens resultat på att om skolan organiseras efter en marknadsmässig 

modell så får samhället inte den kvalitet i utbildningen som efterfrågas. Detta är ett exempel på 

den värderingslogik som Englund och Solbrekke (2015) talar om. Den marknadsmässiga skolan 

skapar den redovisningsskyldige och av professionaliserade läraren som inte ges 

organisatoriska förutsättningarna att göra ett kvalitativt jobb. Detta då den marknadsmässiga 
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logiken efterfrågar ekonomiskt skickliga rektorer, managers, som mer liknar 

verksamhetskontrollers än pedagogisk ledare. En synvinkel i detta sammanhang som kan vara 

relevant att lyfta fram är att skolans kris med fallande resultat och lärarbrist kommer endast 

lösas när denna identitetskris blir löst – det går inte att fortsätta att organisera och driva svensk 

skola i ett spänningsfält mellan två oförenliga krafter – värdegrunds- och 

marknadiseringslogiken. 

7.5 Nya forskningsfrågor 

Utifrån studiens resultat skulle det kunna vara av intresse att titta vidare på rektors ledarskap, 

strategier för undervisning med individuell anpassning utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv 

samt definitivt en fortsatt fördjupning av det ramfaktorteoretiska aktörsperspektivet med rektor 

och hens funktion.   

7.6 Pedagogisk relevans 

Arbetet behandlare en grupp lärares egna uppfattningar och upplevelser av pedagogiska hinder 

och vad som eventuellt påverkar detta vilket kan sägas utgöra pedagogisk relevans. 

7.7 Slutord 

Det är med lättnat och ett visst vemod jag nu stänger mitt källmaterial och lämnar arbetet med 

dess respondenters upplevelser av sin arbetssituation. Ödmjukt tackar jag för möjligheten att få 

höra deras berättelser och jag väljer nu att ge uppsatsen sista stycke till respondenterna: 

De mötte en elevgrupp som var mycket svår, resurserna på alla nivåer var få till obefintliga, 

erfarenheten hos lärarna och skolledningen låg, rektors ledarskap och styrningen var icke-

existerande, bristen på tillit genomsyrade hela organisationen från elev, lärare och rektor ända 

till huvudman. Resultatet blev en arbetsmiljömässig katastrof och allt vad en svensk skola inte 

borde kunna tillåtas vara. Nästan allt för att få denna grupp av ungdomar att lyckas saknades, 

trots lärarnas kamp och goda intentioner blev det lärarna som slutligen fick betala priset med 

sin hälsa och påverkade privatliv – allt i skuggan av effektivisering och marknadiseringen av 

svensk skola.  
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BILAGA 1 

 

Missivbrev  

Västerås februari 2015  

Hej, 

Jag som önskar kontakt med dig heter Joakim Bröms och skriver mitt examensarbete på 

lärarutbildningen vid Mälardalens högskola. Mitt arbete handlar om att undersöka lärares 

arbetssituation och förutsättningar att utföra sitt arbete.  

Nu står jag i skedet att jag behöver genomföra ett antal intervjuer och skulle vara tacksam om 

du skulle vilja ställa upp. Intervjun beräknas ta ca 60–90 minuter och med ditt godkännande så 

kommer den spelas in. Du kommer i studien att vara helt anonym och även din nuvarande eller 

tidigare arbetsplats. Under intervjun och/eller efter har du full rätt att avbryta ditt deltagande. 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Joakim Bröms 

jbs14001@mdh.se 
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BILAGA 2 

 

FRÅGEGUIDEN 

1. Hur lång pedagogisk erfarenhet har du? Vilken roll hade du på skolan? 

 

2. Vilken typ av program har skolan? Vilken typ av elever söker sig till er skola? Vad 

anser du om deras kulturella och socioekonomiska förutsättningar? Finns ert program 

på andra skolor och vad skiljer era elever från deras? 

 

3. Vilka utmaningar har du mött i ditt arbete? I relation till elever, vårdnadshavare, 

medarbetare och huvudman? 

 

4. Skolan har som mål att ge en likvärdig och rättvis utbildning till ungdomarna. Vad i 

din åsikt krävs det för att åstadkomma detta och upplever du att er skola uppnådde 

detta? Om så inte var fallet, beskriv omständigheterna. 

 

5. Vad är, enligt dig, den bästa och framgångsrikaste inlärningsmiljön? Har du i ditt 

uppdrag haft dessa förutsättningar? Om inte, vad har saknats eller har felat? 

 

6. Hur har du upplevt din arbetsmiljö? Hur har relationen fritid och arbete fungerat? 

 

7. Har du samverkat med myndigheter och ideella aktörer? Beskriv i så fall i vilka 

sammanhang. 

 

8. Hur upplever du att ungdomarna på skolan mår? 

 

9. Vad innebär en elev med särskilda behov? 

 

10. Hur har din kontakt med vårdnadshavare sett ut? 

 

11. Hur är din syn på Elevhälsan? Har den fungerat på ett bra sätt? Om inte, inom vilka 

områden fanns det brister? 

 

12. Vilka skillnader i barn och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen har 

du sett? 

 

13. Har det något du avslutningsvis vill lägga till?  

 


