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Sammanfattning 

Jag har under min utbildning till gymnasielärare haft en växande känsla av att vara begränsad i 

min yrkesutövning. Detta examensarbete syftar till att öka förståelsen för lärares uttryckta 

begränsningar av deras handlingsutrymme.  

     Undersökningens syfte är att undersöka hur lärarna uttrycker sig vad gäller begränsningar av 

hans/hennes handlingsutrymme. Utifrån detta har följade frågeställning formulerats; vad 

uttrycker lärare som begränsningar av deras handlingsutrymme? För att närma mig svaret på 

frågan har samtal mellan lärare avlyssnats för att med Gunnar Bergs teori och begrepp1 finna 

förståelse. 

     Undersökningen bygger således på tre samtal som ägt rum på två svenska skolor. Samtliga 

samtal spelades in med diktafon och har sedan skrivits ut. Detta material har sedan analyserats 

med Gunnar Bergs teori som ram.  

     Ett första steg i analysen var att upptäcka gemensamma nämnare eller utmärkande uttryck i 

vart och ett av samtalen. Då detta var gjort formulerades analysdelens rubriker utifrån Gunnar 

Bergs terminologi och lärarnas uttryck. Ett tredje steg i analysen var att med Bergs teori och 

begrepp finna förståelse för lärarnas uttryck. 

     Slutsatsen av analysen och den följande diskussionen är att lärare uttrycker sig ha makt över 

klassrumssituationen men känner sig ifrågasatta av ledningen i skolan då det kommer till elevers 

frånvaro, betygsprocessen och andra liknande uppgifter. Analysen visar även att en utav lärarna 

uttrycker nervositet då elevens kunskapsprocess upplevs som utom lärarens kontroll. Detta 

kopplas samman med Bergs beskrivning och syn på lärarprofessionen2 och begreppet 

”autonom”3. Till sist visar även analysen av samtalen att lärarna anser sig begränsade av för 

mycket administrativa arbetsuppgifter, vilket inte anses vara en del av lärarrollen och som tar tid 

från lärarrollens primära uppgifter. Analysen visar dock att lärarnas olika inställning till tiden 

möjligen påverkar deras handlingsutrymme och begränsningen av denna. 

     I diskussionen ställs frågan vem som bär ansvaret att uppmärksamma lärarnas uttryckta 

begränsningar. Det deliberativa samtalet förs in i diskussionen om lärarens egna föreställningar 

om och definitioner av begrepp som ”kunskap” och ”samhällsuppdrag”. I diskussionen 

framkommer det att lärarens egen föreställning och kreativitet även kan vara en fjärde 

begränsning av lärarens handlingsutrymme. Slutligen diskuteras arbetsprocessens överraskning, 

                                                
1 Bergs teori och begrepp beskrivs under rubriken Teoretiska utgångspunkter, se s. 8 – 17   
2 Se s. 15 – 17  
3 Se s. 15 – 17  



Högskolan Dalarna 
Fanny Sundström Nilsson 
Pedagogisktarbete III – Examensarbete, ht 2010 
 
 

 3 

att lärare på framförallt skola 1 inte ville delta i undersökningen. Frågan flyttas från mig som 

undersökare och mina möjliga misstag, till samhället i stort och vad som händer med 

kunskapssamhället om skolpersonal inte är öppna för eller bygger sin undervisning på forskning. 
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1. Inledning 
Om några månader avslutar jag nio terminer vid Högskolan Dalarna med målet att bli 

gymnasielärare i samhällskunskap och religion. Dessa nio terminer har kantats av glädje, 

utmaningar, förvirring och spännande möten. Under det sista året har jag haft en känsla av att det 

är något jag ännu inte lärt mig som är av vikt för att kunna utvecklas till en god lärare. En ledtråd 

i mitt sökande efter vad det kunde tänkas vara fick jag under den sex veckor långa 

praktikperioden som avslutades i oktober 2010. Jag hade då en känsla av att det var något som 

begränsade mig i min yrkesutövning, något som gjorde intrång på min, om än utvecklande, 

professionalitet. Min första tanke var att det som begränsade mig var styrdokumenten, det 

såkallade samhällsuppdraget och de många handlingsplaner skolan utvecklat. Men med tiden och 

under samtal med lärarkolleger uppstod tanken; är det samhällsuppdraget4 eller är det min 

föreställning om samhällsuppdraget5 som möjligen begränsar mig? 

     Jag kunde omöjligt släppa denna fråga och började samtala med nära och kära som arbetar 

inom skolan för att undersöka om frågan var berättigad. Jag upptäckte snabbt att så var fallet och 

efter att fått möjlighet att läsa Gunnar Bergs6 teori om frirumsmodellen7 förstod jag att jag inte 

kunde avsluta mina studier på lärarprogrammet utan att fått närma mig svaret på frågan; vad är 

det som begränsar lärarens handlingsutrymme? 

     Jag bestämde mig för att undersöka vad det var som begränsade lärare genom att lyssna på 

samtal lärare har med varandra, dels under konferenser men även i lunchrummet under mindre 

formella omständigheter. Undersökningen som detta arbete grundar sig på ägde rum på två 

skolor i Sverige och sammanlagt har 15 lärares samtal avlyssnats och spelats in. Samtalen har jag 

sedan analyserat med Gunnar Bergs teori och begrepp som ram för att närma mig en förståelse 

för vad som begränsar lärarens handlingsutrymme. 

                                                
4 Samhällsuppdraget definieras i detta fall med styrdokumenten och andra politiska direktiv såsom 
betygssättning. Vidare i uppsatsen kommer denna definition av samhällsuppdraget att likställas vid Gunnar 
Bergs teori om ”styrning av” skolan, alltså de ”yttre” begränsningar som han menar finns i den så kallade 
frirumsmodellen. Se vidare s. 9 – 12, 14 – 15   
5 ”Föreställningen om samhällsuppdraget” definieras här som min tolkning av och mitt förhållningssätt till 
styrdokumenten och andra politiska direktiv. Detta kommer senare i uppsatsen att liknas vid det Gunnar Berg 
skriver om ”skolkultur” eller ”styrning i” skolan, alltså en skolans eller lärarens förhållningssätt till de politiska 
direktiven till skolan som institution. Se vidare s. 9 – 15  
6 Gunnar Berg är professor i pedagogik vid Mittuniversitetet och har forskat på skolorganisation, skolutveckling 
och skolledare. http://lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2010/09/23/professor-inspektioner-paverkar-skolor-
negativt Från Lärarnas tidning den 23/9 – 2010, artikelförfattare Elisabet Rudhe. 
7 Frirumsmodellen kan kortfattat beskrivas som en modell för att upptäcka lärares och skolans 
handlingsutrymme. Handlingsutrymmet, sägs i frirumsmodellen, begränsas av å ena sidan styrningen av skolan 
och å andra sidan styrningen i skolan. Styrningen i skolan kallar Bergs för skolkultur. Se vidare s. 9 – 12  
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1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärarna uttrycker sig vad gäller begränsningar av 

hans/hennes handlingsutrymme. 

• Vad uttrycker lärare som begränsningar för deras handlingsutrymme?   

1.2 Disposition och avgränsning 

Jag vill börja med att motivera uppsatsens syfte och frågeställning. I dessa gör jag ett 

ställningstagande att det redan finns en begräsning av lärares handlingsutrymme. Detta motiverar 

jag med att läraryrket är ett uppdrag sanktionerat och formulerat av staten via statliga 

styrdokument såsom läroplaner, skollagen och betygssystemet.  Lärare skall arbeta efter dessa 

dokument oavsett om de sympatiserar med dem eller inte. Därav finns det en redan given 

begränsning, hävdar jag. 

     I kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter ges en genomgång av Gunnar Bergs teori och 

begreppsapparat. Jag har gjort ett urval av hans gedigna forskning vilket är naturligt, vilket 

innebär att hans forskning inte redovisas i sin helhet i denna uppsats. Detta på grund av 

tidsbegränsningar i uppsatsskrivandet och materialets relevans för uppsatsens syfte. Jag vill göra 

tydligt att jag medvetet valt att utesluta Gunnar Bergs diskussion som rör skolutveckling explicit, 

såsom olika organisationsstrukturer och historiska tillbakablickar på skolan som institution. Jag 

väljer däremot att beskriva hans distinktion mellan skolan som institution och skolor som 

organisationer då jag menar att denna är av vikt för att förstå hans utformning av 

frirumsmodellen. Jag har även valt att inte fördjupa diskussionen om aktörsberedskap även då det 

berör lärarprofessionen. Slutligen beskriver jag i kapitel 2 hur denna uppsats kommer att förhålla 

sig till givna teorier och begrepp. 

     I kapitel 3 Metod och genomförande beskrivs de samtal jag avlyssnat. En diskussion om 

iscensättande samtal, ickedeltagande och deltagande observation som metod förs med 

utgångspunkt från liknande forskning och utifrån Peter Esaiassons (m.fl.) bok Metodpraktikan. I 

kapitel 3 går jag även igenom hur analysen lagts upp och hur proceduren kring analysen gått till. I 

kapitel 3 beskrivs och diskuteras de forskningsetiska krav som varit aktuella för undersökningen, 

detta menar jag är av vikt för att öka uppsatsens tillförlitlighet och för att visa de lärare som blivit 

aktuella för undersökningen respekt. 
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     I kapitel 4 analyseras de avlyssnade samtalen utifrån Bergs teori och begrepp. Underrubriker är 

valda utifrån gemensamma nämnare som upptäcktes i avlyssningen av samtalen, detta 

tillvägagångssätt motiveras i kapitel 3. 

     Kapitel 5 innehåller en vidare diskussion om lärares handlingsutrymme med utgångspunkt 

från analysen i kapitel 4 och teoribeskrivningarna i kapitel 2. Diskussionskapitlet är uppbyggt av 

underrubriker som syftar till en återkoppling till uppsatsens inledande frågor. Kapitel 5 avslutas 

med några slutsatser och uppslag till vidare forskning inom ämnet. 

1.2.1 Definition: ”uttryck”  

Ett ”uttryck” definieras här med det lärare säger, men även det som inte sägs, såsom suckar, ironi 

etc. Att ha förmågan att utrycka sig kopplas vanligt vis med förmågan att uttrycka sig i ord, men i 

detta fall har jag valt att även inkludera de uttryckssätt som inte inkluderar faktiska ord. På 

nationalencyklopedins hemsida går att läsa att begreppet ”uttryck” är ett flertydigt begrepp som 

bland annat används i språkvetenskapen, semantiken och estetiken. Då man talar om en bilds 

uttryck avses den estetiska karaktär som bilden har. Intressant att poängtera är att uttrycket inte 

nödvändigtvis är en egenskap hos konstnären eller betraktaren, utan hos bilden. Upplevelsen av 

tavlan, eller liknande, påverkas av betraktarens kulturella erfarenheter och ”glasögon”.8 I denna 

undersökning byts den ovan beskrivna tavlan ut mot samtalen. Samtalen i detta fall är objekten 

som betraktas och uttrycken i dessa behöver därmed inte nödvändigtvis tala för läraren i sig. 

Uttrycken talar istället om dennes upplevelser av handlingsutrymmet och dess begränsningar, 

eller liknande. En analys av det som sägs och andra uttryckssätt görs för att undersöka hur lärare 

uttrycker sig om handlingsutrymmet 

2. Teoretiska utgångspunkter 
Här kommer Gunnar Bergs begrepp ”skolutveckling” och ”skolkultur”, hans teori om 

”frirumsmodellen” och hans analys av ”lärarprofessionen” att beskrivas. Detta bör ses som en 

bakgrund till den senare analys som besvarar uppsatsens syfte. Här beskrivs även hur jag valt att 

använda mig av Bergs begrepp, teori och analys i uppsatsen. 

     Vidare i uppsatsen kommer kursivstil att användas för citat och citationstecken används för att 

markera begrepp eller uttryck. 

                                                
8 www.ne.se/lang/uttryck, Nationalencyklopedin, hämtad 14/12 – 2010 kl. 09.45, sökord: uttryck 
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2.1 Gunnar Bergs begrepp, teori och analys 

2.1.1 Skolutveckling 

Berg skriver att boken Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling9 vänder sig till skolutvecklare och 

tillägger att i princip all personal inom skolan kan och bör ha någon form av 

skolutvecklingsuppgifter. Jag anser att Bergs syn på utveckling är i högsta grad relevant för 

förståelsen av hans frirumsmodell. Han hävdar att utveckling är liktydigt med förändring i en viss 

bestämd riktning. Vad som avgör förändringsriktningen är överväganden om vad som är god 

pedagogik i förhållande till den aktuella eleven och elevgruppen. Han skriver att skolan är en 

komplex verksamhet vilket innebär att skolutveckling är det likaså. Detta innebär att en 

utvecklingsprocess på en skola inte behöver vara någon annan lik. Skolutveckling kan dock inte 

vara en gränslös process, utan det handlar om en förändring inom vissa gränser som av 

stadsmakten under efterkrigstiden har uttryckts i ord som ”likvärdig utbildning” och ”en skola 

för alla” exempelvis. Att inom dessa gränser söka det möjliga handlingsutrymmet för skolverksamhet på 

elevernas och pedagogernas villkor blir därmed en viktig del i skolutvecklingsprocessen.10 Detta, skriver Berg, 

förutsätter att personerna som aktivt driver skolutvecklingsprocesser har goda kunskaper om 

vilka förutsättningar och begränsningar, både yttre och inre, som gäller.11 De yttre och inre 

begränsningarna och handlingsutrymmet där emellan är vad ”frirumsmodellen” handlar om. 

2.1.2 Frirumsmodellen 

Gunnar Berg skriver att läroplaner och andra officiella styrinstrument formellt sett syftar till att 

styra skolan i en för staten och andra huvudmän önskvärd riktning. Denna styrning kallar Berg 

för ”styrning av” skolan. Denna styrning markerar de såkallade yttre gränserna för en av staten 

sanktionerad skolverksamhet. Som texten nedan kommer att visa finns det andra mekanismer 

som markerar det Berg menar är ”styrningen i” skolan, som markerar de såkallade inre gränser. 

De inre gränserna är en konsekvens av de kulturer som råder inom en enskild skola. Skolans 

vardagsarbete kan därmed förstås i perspektivet av rådande relationer mellan den yttre formella 

och den inre informella styrningen, menar Berg. 12 Detta illustreras med följande figur. 

                                                
9 Berg, Gunnar Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling, Förlaget Gothia AB, Stockholm, andra reviderade 
upplagan, 1999 
10 Berg, 1999, s. 11 
11 Berg, 1999, s. 11 
12 Berg, Gunnar Att förstå skolan – en teori om skolan som institution och skolor som organisationer, 
Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 31 
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Figur 1: Frirumsmodellen13 

   
 
Resonemanget ovan ger upphov till tre kärnfrågor som Berg menar är av avgörande betydelse för 

en skolas verksamhet och utvecklingsarbete: 

1. Vad betingar i sista hand de yttre gränserna och var går de egentligen? 

Svaren på dessa frågor måste dels sökas i skolhistoria och i förhållanden utanför skolan, dels växa fram genom 

skolaktörers egna tolkningar av läroplaners och andra officiella styrdokuments grundläggande intentioner. 

2. Vad betingar de inre gränserna och var går dessa? 

Svaren på dessa frågor kan i en snävare mening sökas i de kulturer som genomsyrar den enskilda skolan. 

3. Vilket outnyttjat handlingsutrymme föreligger, och hur ska/kan detta frirum utnyttjas?14 

 

Yttre och inre gränser är således betydande begrepp vid lokal skolutveckling enligt Berg. Kunskap 

om de yttre gränserna ger färdriktning och framförhållning medan de inre gränserna bör 

upptäckas av lärare och skolledning för att ge kunskap om nuläget. Kunskap om de yttre 

gränserna skaffas med hjälp av analys av aktuella dokument (såsom styrdokument, skollag etc.) 

och dess historiska bakgrund medan kunskap om de inre gränserna skaffas med hjälp av en 

kulturanalys. Då dessa kunskaper är upptäckta ger de i sin tur kunskap om det outnyttjade 

handlingsutrymmet, dvs. utrymmet för lokal skolutveckling. Berg hävdar att som en följd av 

decentraliseringen inom skolområdet är det ovan beskrivna synsättet mer aktuellt än någonsin. 

Han syftar på att det i den decentraliserade och kommunaliserade skolan blir aktiviteter som 

målformulering, långsiktig verksamhetsplanering och utveckling allt nödvändigare inom varje 

enskild skola. Berg drar slutsatsen att en sannolikt nödvändig förutsättning för lokal 

skolutveckling är att de som aktivt deltar i denna process har en kompetensmässig 

                                                
13 Figuren är inspirerad av Berg, Gunnar, 1999, s. 13. På grund av mina bristande kunskaper i dataprogram har 
jag inte lyckats göra en exakt kopia av Bergs frirumsmodell. Detta innebär att figurtexten är identisk med Bergs, 
men cirklarnas utseende avviker något från Bergs original. 
14 Berg, 1999, s. 14 

Yttre gränser, 
dvs. styrning 
av skolan som 
institution 

Inre gränser, 
dvs. ledning i 
skolan som 

Outnyttjat 
handlingsutrymme. 
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aktörsberedskap som svara mot vad som uttrycks som en utvidgad lärarprofessionalism15. Berg 

understryker att utvecklingsarbete av detta slag inte får handla om att okritiskt acceptera vissa 

yttre och inre gränser som givna utan uppmuntrar istället till en kritisk diskussion om innehållet 

inom dessa gränser.16 Gemensamt för den forskning som legat till grund för frirumsmodellens 

yttre gränser är att den vilar på en strukturalistisk metodteori. Detta innebär att skolan som 

institution är skapad av staten för att bedriva verksamhet i samhället och att det inom dessa 

strukturer finns varierande grad av frirum för skolors självständiga handlingar.17 Detta skulle 

kunna uppfattas som att det i och med decentraliseringen av skolan fanns en risk för större 

variation mellan olika skolors frirum då kommunerna med bland annat ekonomiskt medel kan 

påverka skolor och därmed skapa skillnader mellan kommuner (och skolor) i Sverige. Alltså, 

handlingsutrymmet för skolor tenderar att vara olika stort. 

     Vidare skriver Berg att för att kunna diskutera frågan om hur frirummet för skolutveckling ser 

ut i den enskilda skolan eller i den enskilda kommunen krävs det både studier av såväl styrning 

av/i skolan som ledning av/i skolor. Erövrandet av frirummet kan ses som en 

implementeringsprocess som handlar om relationer mellan det arbete som utförs av skolor som 

organisationer och den verksamhet som skolan som institution beordrar skolor som 

organisationer att genomföra.18 Berg refererar till ett av hans arbeten från 1981 där han skrivit att 

frirummet medför att det borde vara möjligt att tala om en kollektiv autonomi19 inom en skola. 

Att utnyttja frirummet är liktydigt med att prova olika pedagogiska handlingar. Skolans 

självförnyelseförmåga kan definieras utifrån skolans benägenhet att utnyttja det befintliga 

handlingsutrymmet Om en skola är ”redo” för denna självförnyelse handlar aktörsberedskap 

om.20 Mer om det under rubriken 2.1.5 Utvidgad eller avgränsad professionalism21. 

     I Figur 2 nedan visas hur enskilda skolor (illustrerade som cirklarna inom de yttre gränserna) 

som organisationer kan förhålla sig på olika sätt till de institutionellt givna, yttre gränserna. Var en 

skola befinner sig, det vill säga hur de utnyttjar frirummet, är en empirisk fråga, menar Berg.22  
 
 

                                                
15 Utvidgad lärarprofessionalism karaktäriseras av flexibilitet, samarbete och framförhållning. Mer om Bergs 
diskussion om lärarprofessionalism på s. 15 – 17  
16 Berg, 1999, s. 14 – 15  
17 Berg, 2003, s. 32 
18 Berg, 2003, s. 34. Mer om skolan som institution och skolor som organisationer på s. 14 – 15  
19 Med kollektiv autonomi menar Berg den självständighet som är knyten till skolan som organisation och tar 
fasta på att ta tillvara det handlingsutrymme som finns. Se vidare s. 15 – 17  
20 Berg, 1999, s. 70 – 71  
21 Se s. 15 – 17  
22 Berg, 2003, s. 48 
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Figur 2: Frirumsmodellen23 

      
Detta resonemang för oss in på begreppet skolkultur som bearbetas nedan. 

2.1.3 Skolkultur 

I boken Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling24 lyfts begreppet skolkultur fram som en viktig 

faktor i skolutvecklingssammanhang, skriver Berg. Som en definition skriver han att; skolkultur 

kan generellt sett beskrivas som ett osynligt regelsystem som på ett informellt plan styr den pedagogiska och 

administrativa verksamheten som bedrivs inom en enskild skola.25 En skolas kultur är inte bara en fråga 

som rör de individer och grupper som verkar inom den aktuella skolan utan måste förstås i ett 

historiskt och samhällsstrukturellt sammanhang. I de begrepp som Bergs forskning grundas på 

handlar det om att förstå skolan som organisation i perspektivet av skolan som institution26. 

Skolkultur bör ses som lokala varianter av mer övergripande institutionella värdebaser. Berg 

använder förutom begreppen institution-organisation även begreppsparen legalitet-legitimitet, 

styrning av-styrning i och stat-samhälle för att fördjupa sig i denna problematik.27 Vidare skriver 

Berg att skolors kulturer är abstrakta fenomen som ständigt är närvarande i aktiviteter som äger 

rum på en skola. Han hävdar att då man granskar traditionella styrdokument såsom schema, 

tjänstefördelning, skolkatalog och arbetsplaner kan man få betydelsefull information om 

åtminstone den dominerande skolkulturen. Skolkulturen finns även närvarande i lärares 

informella samtal i personalrummet, på föräldramöten, arbetslagskonferenser etc, menar Berg. 

                                                
23 Figur 3 inspirerad av Berg, 2003, s. 48 På grund av mina bristande kunskaper i dataprogram har jag inte 
lyckats göra en exakt kopia av Bergs frirumsmodell. Detta innebär att figurtexten är identisk med Bergs, men 
cirklarnas utseende avviker något från Bergs original. 
24 Berg, 1999 
25 Berg, 1999, s. 9 
26 Skolan som institution kan förstås som de yttre gränserna i frirumsmodellen medan skolan som organisation 
kan ses som de inre gränserna i frirumsmodellen. Mer om detta på s. 14 – 15  
27 Berg, 1999, s. 9 

Yttre gränser, dvs 
styrning av 
skolan som 
institution 

Inre gränser, dvs 
ledning i skolan 
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Skolkulturer är, med denna beskrivning, en väsentlig styrkälla för den verksamhet som den 

enskilda skolan bedriver. Viktigt att poängtera är att Berg skriver att skolkulturer kan variera inom 

en och samma skola och mellan olika skolor. Detta på grund av olika historiska traditioner, 

program etc. Detta gäller även olika yrkestraditioner, förskollärare, de som tidigare kallades låg- 

och mellanstadielärare och gymnasielärare har alla olika historiska traditioner och olika bakgrund. 

Trots att en skola kan ha flera olika kulturer finns det ofta en kultur som på något sätt har ett mer 

dominerande inflytande över verksamhetens innehåll och form. Företrädarna för den 

dominerande kulturen har ofta funktionen som informella ledare och är därmed skolans reella 

makthavare, hävdar Berg. Skolkulturer kan liknas vid ett virrvarr av olika sociala fenomen vilket 

gör att de är svåra att tackla på ett sammanhängande sätt. En värdering av en skolas kulturer 

förutsätter att dessa görs till föremål för innehållsanalyser som i sin tur kan leda fram till 

slutsatsen att de aktuella kulturerna är öppna, generösa och underlättar skolutveckling eller så 

leder analysen fram till den motsatta.28  

     Begrepp som är besläktade med eller som kan användas för att ringa in innebörden i ordet 

skolkultur är bland annat: yrkesetik, kåranda, informella regler för bestraffningar och belöningar 

och atmosfär, skriver Berg. Som framgår av detta är skolkultur ett abstrakt och svårfångat 

begrepp. För att utveckla en metodik för att praktiskt kunna genomföra analyser av skolors 

kulturer (som är syftet vid skolutveckling) förutsätts att begreppet preciseras och avgränsas, 

menar Berg.29 

     Berg diskuterar skolkultur i fyra sammanflätande nivåer, där nivå 1 uttrycks med orden de 

pedagogiska arven, nivå 2 handlar om de värdebaser som lärares olika professionalism uttrycker, 

nivå 3 och 4 handlar om de inom skolor rådande organisationskulturerna och de 

aktrörsberedskaper för skolutveckling som är kopplade till dessa.30 Jag ska här diskutera nivå 1, de 

pedagogiska arven. Nivå 2 berörs nedan under rubriken Utvidgad eller avgränsad lärarprofessionalism31, 

där berörs även delar av nivå 3 som bland annat handlar om lärares kåranda. 

     Berg skriver att begreppet ”de pedagogiska arven” innebär att skolor måste ses i sina 

historiska sammanhang. Detta sammanhang kan förstås i perspektivet av den såkallade dolda och 

den officiella läroplanen. Den dolda läroplanen står för det elever lär sig av och i skolan som inte 

primärt är matematik eller samhällskunskap utan snarare är att vänta, visa uthållighet, 

självkontroll, underordna sig en befintlig maktapparat och så vidare. De krav som legitimeras av 

                                                
28 Berg, 1999, s. 12 – 13  
29 Berg, 1999, s. 37 – 38  
30 Berg, 1999, s. 43 
31 Se vidare s. 15 – 17  
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den dolda läroplanen bottnar i filosofen och pedagogen Hebarts uppfostringsdoktrin, anser Berg. 

Denna gick ut på att pedagogik för proletariatet handlade om tukt och underkastelse medan 

fostran för bourgeoisien mer skulle se till barnets individuella förutsättningar. I och med 

industrialiseringen kom denna pedagogik att frätas sönder som en allmän samhällsideologi och 

därmed påbörjades en process där en tidigare synlig läroplan gradvis blev med dold. 

Progressivismen med Dewey som förgrundsgestalt kom på det officiella planet att ersätta den 

traditionella folkskolepedagogiken och ”eleven i centrum” blev nyckelordet och ersatte 

tankegångarna om tukt och underkastelse. Ett annat uttryck för den officiella övergången från 

den herbartska till den progressivistiska skolideologin var att den fråga-svarinriktade pedagogiska 

metoden ersattes av den av Dewey influerade ”learning by doing”. Berg ställer sig dock undrande 

till om den av staten förordade progressivistiska värdebasen haft någon avgörande betydelse i 

skolans praktik. Den dolda läroplanen är således ett samlingsbegrepp för hur ett pedagogiskt arv 

än idag fungerar som en ”frusen ideologi” i skolinstitutionen. Denna dominerande värdebas 

utgör en väsentlig styrkälla för innehållet i skolans verksamhet, menar Berg.32 

2.1.4 Skolan som institution och skolor som organisationer 

Allmänt uttryckt kan organisationer beskrivas som sammanslutningar genom vilka människor handlar, och 

institutioner som de fastställda normer eller betingelser för handling som de då har att följa.33 Till att börja med 

beskrivs här skolans olika styrformer som visar sig resultera i en komplex lärarroll, därefter 

beskrivs hur skolan kan ses ur ett institutions- och organisationsperspektiv. 

     Berg skriver att de politiska beslut som reglerar skolans verksamhet - alltså styrningen av 

skolan - präglas av synen på skolan som en allmän medborgarskola med nyckelord som 

gemenskap och solidaritet. Men de politiska besluten präglas också av synen på skolan som en 

urvalsskola med nyckelord som konkurrens och sortering. Dessa synsätt speglar olika 

uppfattningar i samhället om innehållet i skolans statliga verksamhetsuppdrag och dessa 

uppfattningar slår sedan igenom i de formella styrinstrument (regel- ram-, resultat- och 

målstyrning) som staten har till sitt förfogande för att styra skolans verksamhet. Denna spännvidd 

av intressen innebär att lärare och annan skolpersonal kan bedriva sin verksamhet på olika sätt 

utan att göra sig skyldiga till några formella tjänstefel. Detta får till följd att lärares professionella 

                                                
32 Berg, 1999, s. 43 – 44  
33 Berg, 1999, s. 41 
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yrkesroll blir relativt komplicerad och detta späs på ytterligare av att den formella styrningen av 

skolan förändrats under framförallt det senaste decenniet, fortsätter Berg.34  

     Berg refererar till Du Rietz (m fl.) som hävdat att styrning anges ofta helt enkelt vara ”strävan att 

påverka någons handlande i en bestämd riktning”…//.35 Men, skriver Berg, det är problematiskt att 

inskränka styrningsbegreppet till att enbart handla om en ”medveten” strävan att påverka. Mot 

denna bakgrund gör Berg en distinktion mellan styrning av och styrning i skolan. 36 ”Styrning av” 

faller tillbaka på det formella uppdraget som organisationen har att utföra. I det perspektivet talar 

man om en styrning som intention, uppmaning etc. Det handlar alltså om en skyldighet som 

uttrycker en förpliktelse och ett ansvar för en organisation att genomföra en viss bestämd 

verksamhet. ”Styrning i” handlar om en informell påverkan vars innehåll bottnar i det för 

institutionen historiskt och samhällsstrukturellt bestämda värdebaserna.37 Styrningen i skolan 

handlar alltså om det som ovan kallades skolkultur. Dessa kulturer handlar som sagt inte om 

formella regelsystem utan utgörs av ofta osynliga regler och vanor som styr, begränsar och 

reglerar skolpersonalens och elevers arbetsförhållanden i både snäv och vid bemärkelse.38 

     Återigen blir Figur 139 aktuell, med den kan man se hur de olika styrningsformerna av skolan 

möjligen begränsar lärarna/skolorna. Viktigt att poängtera vad gäller Figur 240 är att de båda 

cirklarnas storlek inte är absoluta utan kan vidgas och minska beroende av hur olika lärare, 

skolledare och annan personal i skolan förhåller sig till styrningen i och styrningen av skolan. 

2.1.5 Utvidgad eller avgränsad lärarprofessionalism? 

Berg skriver att en förutsättning för att en profession över huvud taget ska uppstå är att den är 

accepterad av sin omgivning, vilket innebär att den har en hög grad av sanktion från både stat 

och samhälle. Ett uttryck för en professions sanktion är graden av autonomi som omvärlden 

tillskriver yrkesgruppen. Om detta autonomibegrepp tillämpas på lärare kan det betraktas utifrån 

två synvinklar. För det första finns den form av autonomi som den enskilda läraren av tradition 

har i själva undervisningssituationen, vilket innebär att läraren har stor självständighet vad gäller 

läromedel, arbetssätt och arbetsformer. Denna typ av autonomi benämner Berg individuell 

autonomi. Den såkallade kollektiva autonomin är knuten till en skola som organisation och tar 
                                                
34 Berg, 1999, s. 33 
35 Du Rietz (m.fl.), Ansvarsfördelning och styrning på skolområdet. Ur Utbildningsdepartementet, DsU 1987:1, 
s. 22 (återfinns i Berg, 1999, s. 34) 
36 Berg, 1999, s. 34 
37 Berg, 2003, s. 26 – 27  
38 Berg, 1999, s. 37 
39 Se s. 10 
40 Se s. 12 
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fasta på att ta tillvara det handlingsutrymme som finns innanför gränserna. I perspektiv till dessa 

finns även den utvidgade och avgränsade professionalismen. Den avgränsade professionalismen 

har sin grund i en skol- och uppfostringsfilosofi som kan förstås i perspektivet av den dolda 

läroplanen. Den vidgade professionalismen betraktas i ljuset av den officiella läroplanen.41 

     Vidare skriver Berg om lärares kåranda och att denna har nära kopplingar till den avgränsade 

och utvidgade professionalismen. En traditionell kåranda vilar på den dolda läroplanens värdebas 

och kan uttryckas med begreppen konservatism, individualism och nuorintering. En kåranda som 

ligger närmre den synliga läroplanens pedagogik kan uttryckas med begreppen samarbete, 

flexibilitet och framförhållning.42 

     Ovan nämndes autonomi och kåranda som viktiga dimensioner för lärarprofessionen, senare 

lägger Berg även till begreppet kunskapsbas43 som en tredje dimension för lärarprofessionen. 

Figur 3 illustrerar hur Berg ser på dessa begrepp kopplat till den avgränsade och utvidgade 

lärarprofessionen.  
Figur 3: Avgränsad kontra utvidgad professionalism.44 

 
     I relation till det ovan sagda om skolutveckling, skolkultur, styrning i, styrning av och lärares 

professionalism skriver Berg om aktörsberedskap. Med aktörsberedskap avses kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt bland aktörerna för förändringsarbetet, såsom lärare, elever, 

skolledare, föräldrar etc. Men med aktörsberedskap menas också mottaglighet i de organisatoriska 

                                                
41 Berg, 1999, s. 45 
42 Berg, 1999, s. 45 
43 Berg skriver att en lärares kunskapsbas belyser professionens innehåll relativt dessa institutionella grunder. Se 
Berg, 1999, s. 75  
44 Figur 2, Berg, 1999, s. 75 
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strukturer som kännetecknar den miljö där förändringsarbetet ska omsättas i skolans praktik, 

skriver Berg.45 

2.2 Undersökningens perspektiv 

Jag har ovan beskrivit Gunnar Bergs teori som utgör ramen för analysen av de samtal jag 

avlyssnat. Nedan kommer jag att beskriva vad denna studie kan tillföra till den redan 

förhållandevis studerade skolan.  

2.2.1 Bergs frirumsmodell 

Som ovan beskrivits är Bergs frirumsmodell en utarbetad metod för skolutveckling, jag kommer 

inte att använda den på det sättet. Då jag för första gången läste Bergs teori märkte jag direkt att 

den är intressant på flera områden inom skolan. I inledningen beskrev jag min känsla av att vara 

begränsad, Bergs modell kan hjälpa lärare att finna det frirum som finns för dem att handla inom. 

Bergs frirumsmodell låter nämligen läraren själv tala till punkt, den låter läraren bestämma och 

beskriva situationen och utifrån det beskrivna hitta möjligheter. Teorin ifrågasätter inte huruvida 

den upplevda känslan är sann eller osann utan arbetar utifrån den känslan eller upplevelsen 

läraren ger uttryck för, för att finna möjligheter. Frirumsmodellen värderar inte lärare som bra 

eller dåliga utan som att alla hanterar läraruppdraget på olika sätt vilket möjliggör tolerans och 

respekt åt det arbete lärare utför. 

     Skillnaden som finns mellan hur Berg och jag angriper modellen är alltså att han har skolan 

och skolutveckling som utgångspunkt och jag har läraren och handlingsutrymmet som 

utgångspunkt. Begreppen Berg skapat kommer dock att vara de samma.  

3. Metod och genomförande 
Detta kapitel börjar med en genomgång och motivering av de tre använda samtalsmetoderna 

iscensättande samtal, icke deltagande observation och deltagande observation. Därefter beskrivs 

urvalet samt uppsatsens tillförlitlighet och trovärdighet. Därefter beskrivs hur de forskningsetiska 

kraven uppfyllts. Sedan beskrivs hur uppsatsens genomförts. Varje samtal beskrivs då var för sig 

då tillvägagångssätten varit olika tillviss del. Kapitlet avslutas med att analysproceduren beskrivs. 

 

 

 
                                                
45 Berg, 1999, s. 70 
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3.1 Överblick 

Figur 4: En överblick av använda metoder och samtal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Metod 

3.2.1 Iscensättande samtal – samtal 1 

Samtal 1 skapades av mig och kan därför kallas för iscensättande samtal. Désirée Von Ahlefeld 

Nisser använder även hon metoden iscensättande samtal och skriver att denna tillhör kategorin 

aktionsforskning. Hon hänvisar till Agneta Hansson som skriver att aktionsforskning inte bara är 

en metod utan ett förhållningssätt där det huvudsakliga verktyget är den demokratiska dialogen 

eller det kommunikativa perspektivet. Vidare refererar von Ahlefeld Nisser till Bengt Johannisson 

som hävdar att i den iscensättande forskningen krävs det att forskaren använder alla sina sinnen, 

tankar och känslor och att denne även delvis måste vara drivkraften i projektet.46 Jag kontaktade 

lärare som givit sitt medgivande47 att delta i studien och kallade till ett möte. Mötet kan beskrivas 

som ett samtal. Jag startade med frågan: Hur trivs du på din arbetsplats?. Denna öppningsfråga är 

inspirerad av den Gunnar Berg beskriver som viktig i den så kallade ”brevmetoden” 48 som han 

                                                
46 von Ahlefeld Nisser, Désirée, Vad kommunikation vill säga – En iscensättande studie om specialpedagogers 
yrkesroll och kunskapande samtal, Stockholms Universitet, 2009, s. 93 – 94, Författarens referenser: Hansson, 
Agneta. Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik – i spåren efter LOM, Göteborgs universitet: 
Studies in Sociology No. 14, 2003. Johannisson, Bengt Iscensättande forskning som undersökningsmetod 
Uppsats presenterad vid konferensen Högskolor och Samhälle i samverkan i Ronneby, 14 – 16 maj, 2003 
47 Mer om lärarnas medgivande på s. 22 
48 ”Brevmetoden” innebär att utifrån frågan Hur upplever du arbetsförhållandena på den här skolan skriver 
lärare brev och utifrån dessa brev analyseras skolkulturen på den aktuella skolan. Se vidare, Berg, Gunnar 
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använder vid kulturanalysen.49 Det finns två anledningar till varför jag valde att inte använda mig 

av brevmetoden för det första var syftet inte att göra en kulturanalys och för det andra upplevde 

jag det som viktigt att få träffa lärarna ifråga för att skapa förtroende och därmed ärliga och goda 

samtal. Jag upplevde även det som viktigt att kunna ställa följdfrågor, vilket inte är möjligt vid 

användandet av brevmetoden, skriver Berg.50  

3.2.2 Icke deltagande observation deltagande observation – samtal 2 och 3 

Samtal 2 och 3 berörs båda två av det Esaiasson (m.fl.) skriver om direktobservationer. 

Direktobservationer är att föredra då man vill studera processer eller strukturer som kan vara 

svåra att klä i ord. Det är inte alltid personerna som själva är mitt uppe i ett skeende ser vad som 

försiggår.51 Med detta vill jag inte hävda att jag observerade för att komma med ”svaren” på hur 

det ligger till. Syftet med den icke deltagande och deltagande observationen var att få ta del av 

den kontext lärarna beskrev. Mitt deltagande i samtal nummer 3 var att jag helt enkelt deltog i det 

samtal lärarna hade. Skillnaden mellan samtal 1, 2 och 3 är att samtal 2 och 3 anordnades av 

lärarna själva, i dessa två initierade jag inte samtalet. 

     Esaiasson (m.fl.) skriver vidare att den vanligaste indelningen man talar om vid 

direktobservation handlar om rollen som fullständig observatör kontra rollen som fullständig 

deltagare. Skillnaden ligger i förhållningssättet. Vill forskaren vara närvarande, men obemärkt, 

eller vill denne aktivt ta del i det sammanhang man står inför?52 Vid samtal 2 var jag inte 

deltagande alls. Jag gav då diktafonen till en utav lärarna som tog på sig ansvaret att trycka på 

inspelningsknappen. Jag hävdar dock att detta inte innebär att detta samtal är mindre trovärdigt 

eller liknande, det innebär enbart att jag inte fanns där för att ställa följdfrågor eller liknande och 

det kan uppfattas som negativt. Detta kan liknas vid den fullständigt observerande rollen som 

beskrivits ovan. I detta fall observerade jag samtalet i efterhand med hjälp av diktafonen. 

     Vid samtal 3 intog jag istället rollen som fullständig observatör då jag deltog i samtalet. Vid 

detta samtal blev det naturligt fler följdfrågor vilket resulterade i att jag påverkade samtalets 

riktning, ibland. 

                                                                                                                                                   
Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling, Förlagshuset Gothia AB, Stockholm, Andra reviderade upplagan, 
1999, s. 118  
49 Berg, 1999, s. 118  
50 Berg, 1999, s. 118 
51 Esaiasson, Peter (m.fl.), Metodpraktikan – konsten att studera samhälle, individ och marknad, Norstedts 
Juridik AB, Stockholm, 1:3, 2007, s. 343 
52 Esaiasson (m.fl.), 2007, s. 245 
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     Då syftet med undersökningen var att upptäcka lärarnas uttryck för begränsningar av 

handlingsutrymmet hävdar jag att båda sätten att observera har fyllt sitt syfte. Det handlar om vad 

lärarna uttrycker och hur detta kan förstås.    

3.2.4 Urval 

Valet av skolor har skett på grund av att jag på olika sätt har haft relationer till dessa. Som en del 

av konfidentialitetskravet kan jag inte närmare gå in på hur dessa relationer ser ut. Det kan dock 

konstateras att jag känner till skolorna förhållandevis väl och att detta både har varit en fördel och 

en nackdel för undersökningen. 

     Av konfidentialitetsskäl väljer jag att inte gå närmare in på vilka lärarna är, deras bakgrund, tid 

som lärare och så vidare. 

3.3 Reliabilitet och validitet - tillförlitlighet och trovärdighet 

Esaiasson (m.fl.) diskuterar validitetsproblemen53 som tenderar att uppstå vid observationsstudier, 

de ställer sig frågan; hur vet man egentligen vad det är man ser? De refererar till boken Etnologiskt 

fältarbete54 där det hävdas att en grundläggande princip för deltagande observation är att endast det 

som potentiellt sett kan observeras och uppfattas på liknande sätt av flera individer räknas som 

regelrätta data. Esaiasson (m.fl.) hävdar att det handlar om forskarens goda omdöme och att vara 

försiktig då man hanterar stämningar och andra svårfångade faktorer.55  

     I studien eftersträvas en intern validitet, alltså undersökningen syftar inte till att dra några 

generella slutsatser.56 Intern validitet innebär alltså att slutsatser dras inom ramen för de 

undersökta fallen.57 Validitetsproblemet som kan finnas i denna undersökning benämner 

Esaiasson (m.fl.) som ”resultatvaliditet”. Resultatvaliditeten definieras just med frågan undersöker 

jag det jag påstår att jag ska undersöka?58 Denna fråga kan även formuleras på detta vis: är 

undersökningen trovärdig? Jag hanterade validitetsproblemet med att belägga mina analyser med 

tydliga citat. Jag valde även att skriva ut samtalen, ord för ord, för att möjliggöra för intresserade 

läsare att ta del av samtalen i sin helhet. Ironi, skämt och andra faktorer som påverkar stämningen 

har jag skrivit ut i samtalen så att den eventuelle läsaren även uppmärksammar dessa. 

                                                
53 Validitet kan liknas vid begreppet trovärdighet.  
54 Lars, Kaijser Etnologiskt fältarbete, Studentlitteratur AB, 1999 
55 Esaiasson (m.fl.), 2007, s. 355 
56 Esaiasson (m.fl.), 2007, s. 175  
57 Esaiasson (m.fl.), 2007, s. 100 
58 Esaiasson (m.fl.), 2007, s. 63 – 64  
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     Ett annat viktigt begrepp för undersökningens relevans är tillförlitlighet, eller reliabilitet59. 

Esaiasson (m.fl.) beskriver hög reliabilitet som frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel. Vidare 

skriver de att bristande reliabilitet uppstår vid slarv- eller slumpfel under datainsamlingen eller vid 

databearbetningen. Exempel på sådana slarv- eller slumpfel kan vara oläsliga anteckningar, 

tillfälliga hörfel, missförstånd vid intervjuer eller liknande.60 Detta handlar alltså om 

undersökningens tillförlitlighet. Kan läsaren lita på att det undersökningen redovisar är sant? De 

ovan nämnda exemplen på missförstånd, slarv- eller slumpfel har jag försökt att minimera genom 

att låta de aktuella lärarna läsa igenom utskrifterna för komplettering eller förtydligande. 

3.4 Forskningsetiska krav 

De forskningsetiska kraven som jag i detta arbete tagit hänsyn till är de fyra perspektiv som Inger 

von Schantz Lundgren och von Ahlefeld Nisser beskriver och som jag här kommer att beskriva. 

     Informationskravet innebär att jag som forskare ska informera de aktuella lärarna (i det här 

fallet) om forskningsuppgiftens syfte.61 Detta krav uppfyllde jag genom att till lärarna på skola 1 

skicka ett mail62 med information om uppsatsens syfte. Jag pratade även med lärarna innan samtal 

nummer 1 startade så att jag försäkrade mig om att de visste vad mitt syfte med mötet var. Under 

ett möte på skola 2 fick jag möjlighet att informera lärarna om min undersökning. Jag upplevde 

det dock inte som nödvändigt att gå runt till lärarna för att be om deras medgivande utan fick det 

ändå. Jag hamnade dock i dilemmat att då lärarna visste exakt vad jag var ute efter skulle de 

kunna ge sken av att uppleva saker som de trodde att jag ville att de skulle uppleva. Detta var 

dock en risk jag var tvungen att ta för att inte någon skulle känna sig förd bakom ljuset eller 

utnyttjad. 

     Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan.63 Detta krav tillgodosågs genom att jag bad lärarna skriva under ett dokument där de 

gav sitt medgivande64 till att medverka i undersökningen. Medgivandet gav även lärarna möjlighet 

att läsa allt material för godkännande. Dock var det inte någon av de aktuella lärarna som kom till 

mig med synpunkter på materialet. 

                                                
59 Torsten Thurén översätter reliabilitet med tillförlitlighet. Se Thurén Torsten Vetenskapsteori för nybörjare, 
Liber AB Malmö, andra upplagan, 2007, s. 26 
60 Esaiasson (m.fl.), 2007, s. 70 
61 von Schantz Lundgren, Inger, Det är enklare i teorin… Om skolutveckling i praktiken – En fallstudie av ett 
skolutvecklingsprojekt i en gymnasieskola, Växjö University Press, Växjö 2008, s. 79. Esaiasson (m.fl.), 2007, 
skriver även om detta, se s.290 
62 Se Bilaga 1, s. 44 
63 von Schantz Lundgren, 2008, s. 79 
64 Se Bilaga 2, s. 45 
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     Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla personer i undersökningen ska ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.65 Esaiasson (m.fl.) skriver även om detta. De hävdar att anonymitet kan vara svårt 

att lova informanterna. Vissa studier blir inte trovärdiga om inte källan anges.66 

Konfidentialitetskravet innebär att jag inte avslöjar vilka skolor som blivit aktuella för 

undersökningen. Därav kan jag inte heller beskriva min relation till skolorna närmre än jag gjort. 

Jag sympatiserar med Esaiassons (m.fl.) reservation mot anonymitetskravet. Att inte redogöra för 

skolorna närmare har upplevts som en begränsning eller brist ibland då en beskrivning och analys 

av skolornas kulturer generellt uteblir på grund av detta krav. 

     Då eleverna på skolorna inte givit sitt medgivande att vara med och då många även är under 

18 år har jag valt att klippa bort all information som rör enskilda elever och deras situation. Då 

lärare talar om elever generellt såg jag dock ingen anledning att klippa i materialet. 

     Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål.67 Detta hävdar jag att undersökningen uppfyllt genom att lärarna givit sitt 

medgivande att delta i undersökningen och givits rätten att godkänna allt material som rör dem 

innan jag redovisar det för tredje part. 

3.5 Genomförande – samtalen och analysen 

Här kommer varje samtal beskrivas var för sig i syfte att klargöra hur de genomfördes. 

Avslutningsvis beskrivs hur analysen av samtalen gått till och hur Bergs terminologi använts.  

3.5.1 Samtal 1 

Efter att ha informerat lärarna om undersökningens syfte och tillvägagångssätt sökte jag upp 

lärarna på skolan för att på så vis ge dem möjlighet att skriva på dokumentet där de gav sitt 

medgivande. Det visade sig dock att väldigt få lärare gav sitt medgivande att delta. De uttryckte 

sin motvilja till att bli inspelade och ansåg att de inte hade tid etc. Detta var något jag var tvungen 

att acceptera, men jag förstår inte deras motvilja. Någon lärare uttryckte att jag var oförskämd 

som ville spela in dem. Detta trots att jag försäkrat dem om att jag inte var ute efter att sätta dit 

någon eller värdera deras arbete. Viktigt att här poängtera är att syftet med undersökningen inte 

har varit att värdera lärarnas upplevelser, känslor eller handlingar som sanna eller osanna eller bra 

eller dåliga. Syftet har varit att lyssna till deras samtal för att ur dessa artikulera och förstå 
                                                
65 von Schantz Lundgren, 2008, s. 80 
66 Esaiasson, (m.fl.), 2007, s. 290 
67 von Schantz Lundgren, 2008, s. 82 
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begränsningen av deras handlingsutrymme. Detta gjorde jag även tydligt i mötet med lärarna och 

i informationsmailet. Jag började tvivla på min metod och började fundera över varför mitt ämne 

var så känsligt. Uppenbart var att lärarna var rädda för något, anser jag. Men vad denna rädsla 

består av fördjupade jag mig inte i, något jag ångrar idag. Gunnar Berg skriver att det finns ett 

spänningsfält mellan skolpersonal och skolforskare. Han skriver att få skolledare och lärare 

använder sig av skolforskning som underlag vid planering, genomförande och uppföljning. 

Samtidigt som få skolforskare sprider sitt budkap utanför forskarsamhället. Berg hävdar att 

bristen på möten mellan skolpersonal och skolforskare är en anledning till denna spänning.68 

Möjligen skulle detta kunna vara en förklaring till lärarnas bristande förtroende för eller vilja att 

delta i undersökningen. Trotsallt fanns det några lärare som visade intresse och engagemang för 

att delta.     

     Därefter kunde samtalen börja spelas in. Min avsikt var inledningsvis att spela in informella 

samtal i lunchrummen eller arbetsrummen på skolorna, men då få lärare gav sitt medgivande till 

att delta fann jag detta svårt att genomföra. Av den anledningen bokade jag in ett första samtal på 

skola 1. 4 av 5 tillfrågade lärare deltog vid tillfället och efter den tidigare beskrivna 

inledningsfrågan löpte samtalet på utan någon större inblandning från min sida. 

     Att skriva ut samtalet tog mycket längre tid än beräknat. (Utskriften av samtal 1 blev ca 9 sidor 

och det tog ungefär 5 timmar att skriva ut det). Jag upptäckte snabbt många fördelar med att ha 

samtalen utskrivna i sin helhet då jag vid analysen ofta återgått till utskrifterna istället för 

inspelningen. 

     De utskrivna samtalen skickades sedan i sin helhet till de berörda lärarna. I det mail jag 

skickade till dem skrev jag att de fram till ett visst datum hade möjlighet att förtydliga åsikter eller 

liknade. Detta var det dock ingen som utnyttjade. 

3.5.2 Samtal 2 

Intresset hos lärarna på skola 2 att delta i undersökningen var stort och jag fick tillräckligt många 

medgivanden för att kunna spela in samtal. Medgivandena på skola 2 fick jag genom att lärare 

sökte upp mig eller tvärtom. 

     Inför samtal 2 blev det en del missförstånd beträffande tiden för mötet vilket resulterade i att 

jag inte kunde delta. En utav lärarna tog på sig ansvaret för diktafonen och samtalet blev inspelat.     

                                                
68 Berg, 1999, s. 151 
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     (Utskriften för samtal 2 blev även det på ca 9 sidor och tog ca 5 timmar att skriva ut.) Därefter 

skickade jag ett mail till lärarna där de fick möjlighet att förtydliga åsikter eller liknande. Precis 

som lärarna i samtal 1 var det ingen lärare i samtal 2 som utnyttjade detta. 

3.5.3 Samtal 3 

Samtal 3 hölls även det på skola 2, vilket innebär att ovan beskrivna informationsprocedur även 

gäller inför detta samtal. Inför samtal 3 frågade jag lärarna om jag fick vara med på deras 

konferenstid och de gav sitt medgivande. Under denna konferens var jag alltså deltagande 

observatör och ställde följdfrågor. Samtalet löpte på i snabb takt då ämnet för mötet bestämts 

sedan tidigare. Lärarna för detta samtal talade mycket, snabbt och ofta i munnen på varandra 

vilket gjorde utskriften av samtalet svårare. Detta var dock inget jag var uppmärksam på under 

samtalets gång, utan upptäckte det vid utskrivningen. Jag märkte att jag vid detta samtal hade 

svårare att inte dras med i diskussioner vilket gjorde att jag glömde mitt primära syfte med att 

delta, nämligen att samla information. (Samtalet blev efter ungefär 10 timmar utskrivet och 

resultatet blev ca 17 sidor.) Dock var det kortare partier i samtalet jag inte lyckades tyda då 

störande ljud eller liknande förekom. 

     Även dessa lärare har fått möjlighet att läsa utskriften, men ingen av dem har haft några 

ytterligare åsikter om det sagda. 

3.5.4 Analysen  

I analysarbetet använde jag den metod Esaiasson (m.fl.) benämner som ”väsensmetoden”. De 

skriver att denna metod används för att sortera materialet efter gemensamma nämnare, eller 

gemensamma kärnor.69 Detta innebar att efter noggrann lyssning på samtalen och noggrann 

läsning av Berg började jag se mönster. Mönstren återfanns framförallt inom vart och ett av 

samtalen. De tre samtalen innehåller i stor utsträckning olika uttryck om lärarnas 

handlingsutrymme. Detta konstaterande var ett första steg i analysen. 

     Jag upptäckte att jag med hjälp av Bergs terminologi kunde sätta ord på och förstå lärarnas 

uttryckta begränsningar. Rubrikerna i analysen står för de mönster jag upptäckte efter lyssning på 

samtalen och läsningen av Berg. Rubrik 4.1 Styrning av och ledning i skolan i analysdelen är hämtad 

från Bergs terminologi. Ledningen i skolan och synen på denna var något som var utmärkande i 

framförallt samtal 1 och samtal 2. Rubrik 4.2 Lärares kontrollbehov – ett resultat av bristande autonomi?, 

som berör lärarprofessionalismen kopplat till lärarens rädsla för att minsta kontrollen är en 

                                                
69 Esaiasson (m.fl.), 2007, s. 308 
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sammankoppling mellan Bergs terminologi och lärarens uttryckta upplevelser. Lärarens roll i 

samspelet mellan elever och material var ett ämne som stack ut i samtal 3. Rubrik 4.3 Tiden: vem 

fyller lärarens tid och vad fylls den med? är hämtad från lärarnas upplevelser. Bergs terminologi 

återfinns däremot i resonemangen kring tiden och dess innehåll. Resonemang kring tiden och 

dess innehåll var signifikant för samtal 1 men återfanns även i samtal 3. Rubrikerna är 

formulerade av mig i ett försök att begripligöra begränsningen av lärarens handlingsutrymme. 

Formuleringen av rubriker kan ses som ett andra steg i analysen. 

     Ett tredje steg var att koppla de upptäckta mönstren till Bergs terminologi och göra detta 

begripligt för eventuella läsare. Jag valde att synliggöra mönstren med hjälp av citat. Citaten är 

utvalda efter dess tydlighet och relevans för uppsatsens syfte. Utdragen ur samtalen (citaten) är en 

stor del av analysdelen i uppsatsen. Oftast är det ett resonemang jag vill påvisa eller hur lärarna 

förhåller sig till varandras olika (eller lika) förhållningssätt. Därav är utdragen ofta längre dialoger 

mellan lärarna. Efter varje citat – som utgör grunden för analysen – följer en analys av citaten. 

Dessa analyser kopplas till Bergs teorier – som utgör ramen för analysen – och diskuteras 

därefter. Dessa olika moment sammanflätas i analysen. Dock ges diskussionsdelen i uppsatsen en 

egen rubrik. Där diskuteras analysen mer generellt utifrån uppsatsens frågeställning. 

4. Analys av samtalen utifrån Gunnar Bergs begrepp och teori 
Nedan kommer de tre samtalen att analyseras med utgångspunkt från Bergs begrepp och teori. 

4.1 Styrning av och i skolan 

Här kommer lärarnas uttryck vad gäller skolans styrning och ledning att analyseras. Viktigt att 

poängtera är att analysen utgår ifrån hur lärarna uttrycker sig i frågor om handlingsutrymme och 

dess begränsningar kopplat till skolans ledarskap. 

4.1.1 Frihet – vad uttrycker läraren att han/hon har makt över? 

Begreppet frihet diskuterades i början av samtal 1 skola 1. Nedan redovisas en konversation 

mellan några av lärarna. 

 
Lärare 1: Friheten är ju inte total precis. Man är ju styrd och man kan ju inte välja helt fritt, men man har ju en 
viss frihet kan jag hålla med om. 
 
Lärare 2: Jag upplever det som en ganska stor frihet. 
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Lärare 1: Friheten innehållsmässigt, stoffmässigt, är ju ganska begränsad än metodmässigt och hur jag vill 
tillämpa och förmedla och göra med mina elever. 
 
Lärare 3: Jag tycker friheten är att vi slipper så stor inblandning från rektorer. Det tycker jag är väldigt… de 
litar mycket på oss.  
 
Lärare 1: De ger oss ett förtroende. Utgår från att vi kan våra professioner, att vi är professionella. Och att vi vet 
vad vi har att hålla oss till. Men friheten finns ju där. 
 
Lärare 4: //… Att rektorerna och skolledningen inte riktigt egentligen litar på oss i vissa avseenden, man vill 
verkligen ha ryggen fri när det gäller elevers närvaro, varning, IG varningar. I slutänden så lyssnar man mer på 
eleven; men jag visste inte om att jag låg nära ett IG. Har inte läraren dokumenterat det här? Ja men jag säger ju 
det för fasen, kunskaperna räcker inte. Och där håller jag men att vi, vår professionalitet, man litar inte på den 
fullt ut va. Jag ska skriva en skriftlig blankett för en muntlig IG-varning och lämna in till rektorn. Det är väl 
snyggt? 70 
 

4.1.1.1 Analys: 

Jag hävdar att lärarna i denna konversation uppfattar det som att rektorerna inte lägger sig i hur 

lärarna undervisar. Rektorerna styr däremot över elevdokumentationen, enligt Lärare 4.  

     Lärarna ger uttryck för att rektorerna litar på lärarens professionalitet då det kommer till 

innehåll på lektionerna, att lärarna har stor makt då det kommer till klassrumssituationen. En utav 

lärarna uttrycker dock att denne upplever att rektorerna verkar tveka då det kommer till lärarens 

bedömning och hantering av elever. Kanske är det så att styrningen av skolan som institution 

krav på bedömning, dokumentation och fostran (alltså det jag tidigare kallat samhällsuppdraget) 

gör att även ledningen i skolan vill ha kontroll på lärarens hantering av dessa direktiv från 

styrningen av skolan. Detta skriver även Berg om då han definierar styrning av och styrning i 

skolan. Han skriver att ”styrning av” faller tillbaka på det formella uppdraget som organisationen 

har att utföra. I det perspektivet talar man om en styrning som intention, uppmaning etc. Det 

handlar alltså om en skyldighet som uttrycker en förpliktelse och ett ansvar för en organisation att 

genomföra en viss bestämd verksamhet.71 Styrningen/ledningen i skolan uppfattar jag då som 

genomförandet av denna intention. Ledningen i skolan, alltså rektorerna, har som yttersta 

uppdrag att uppfylla dessa intentioner och uppmaningar. Lärare 4 definierar några av dessa 

uppmaningar och nämner, elevnärvaro och betygsdokumentering. Rektorerna på skolan har valt 

ett system för hur uppfyllandet av de samhälleliga kraven på skolan som organisation ska gå till 

och dessa upplever Lärare 4 som begränsande då det inte upplevs som tillitsfullt. Jag upplever det 

                                                
70 Citat från inspelat samtal 1 den 15/11 – 2010, total utskrift av samtalet finns att erhålla hos författaren  
71 Berg, 2003, s. 26 – 27  
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även som att Lärare 4 upplever det som en inskränkning på dennes profession att rektorerna 

tenderar att lyssna mer på eleven. 

     Styrningen av skolan som institution har, än så länge, inte definierat några politiska ambitioner 

då det kommer till konkreta metoder i skolan som organisation vilket kan vara en förklaring till 

varför Lärare 1, 2 och 3 uttrycker en upplevelse av större frihet då det kommer till val av 

metoder. Lärare 1 uttrycker dock att innehållsmässigt finns det en viss begränsning. Detta kan 

förklaras med kursplanerna som beskriver vad ett ämne, generellt, ska innehålla. 

4.1.2 Beslutfattande 

Intressant till ovan förda analys är konversationen om beslutsfattande som fördes under samtal 

nummer 2 på skola 2: 

Lärare 5: //… Sen har det kommit ett tydliggörande om beslutsordning från rektor och den handlar om att de 
har erfarenheter av att det har tagits ett beslut och sedan har de sprungit folk inne hos dem och frågan var har det 
här beslutet tagits och jag tycker inte att det är bra bla bla bla. Och då tydliggör dom att det är rektor som tar 
beslut och ibland eller ofta så behöver dom bakgrund och information och våra åsikter och då går de via 
organisationsgruppen och vi som sitter i organisationsgruppen har ansvar för att ta ut frågan i arbetslaget och ta 
tillbaka den. Och utifrån det, de får veta sedan så tar de beslut. Det ska inte tas några beslut på morgonmöten, de 
kan meddela beslut med det måste ändå upp i organisationsgruppen så att det kommer med i protokollet där. Så 
beslut som tas ska alltid finnas en förankring i protokollen och de får ni. Så läs och där ska det stå beslut, och så. 
Och ibland kan det vara så att det på organisationsgruppen utifrån vad rektor har hört kan rektor då ta beslutet 
men ibland kan de sätta sig tillsammans och prata och sen komma tillbaka med ett beslut. Yes.  
 
Lärare 6: det är väl bra, det var tydligt. 
 
Lärare 5: ja, det är bra att det blir tydligt. Men det har ibland tagits beslut på morgonmöten utifrån vad vi har 
tyckt och bara dom som är där och så finns det inte förankrat någonstans och inte på något protokoll 
någonstans…// 
 
Lärare 5: //… Sen finns det en IT-policy som en gammal variant och under förra läsåret som tillsammans med 
Patrik, Anders Andersson (ej personernas riktiga namn, min anm.) och en förälder och en jurist så kom det 
ett nytt förslag. Och den här ska jag v 49 redovisa era åsikter om på organisationsgruppen. Så jag skulle föreslå 
att vi tar den nästa vecka så hinner ni läsa och kika lite på den i lugn och ro för det är svårt att titta på den 
såhär. 
 
Lärare 7: Vad är det vi ska tycka om, om jurister och alla möjliga redan har tittat på den?72 

4.1.2.1 Analys 

I denna konversation hävdar jag att det blir tydligt att lärarna känner att det finns ett ”glapp” 

mellan lärare och ledning, om än ett önskvärt glapp. Lärare 6 uppfattar det som bra att 

beslutsfattandet var tydligt. Men jag tolkar det som att Lärare 7 uppfattar beslutsgången som 

                                                
72 Citat från samtal 2 den 17/11 – 2010, total utskrift av samtalet finns att erhålla hos författaren. 
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onödig då beslut i praktiken tagits. Vad säger detta om ledningen eller styrningen i skolan? Jag 

uppfattar det som att skolan 2 har en organisation kring beslutfattande som av Lärare 7 uppfattas 

som auktoritär men som av Lärare 6 uppfattas som tydlig och konkret. Hur påverkar dessa 

upplevelser lärarnas syn på sig själva och sin egen roll i skolan? Lärare 7 uttrycker, hävdar jag, en 

ovilja eller uppgivenhet att föra samtal om sådant som denne lärare upplever sig maktlös inför. 

Hur påverkas skolans demokratiska uppdrag av Lärare 7:s uttrycka känsla? 

4.1.3 Var finner läraren frirummet? 

För att återgå till analysen om lärarnas uttryckta upplevelse av frihet, eller med andra ord, vart de 

finner frirummet, kommer här ett citat från samtal nummer 2 på skola 2: 

 

Lärare 6: Får jag ta en sak medan jag kommer ihåg bara. Det här dataskåpet i klassrummet det håller på att 
rasera igår ramlade det ner någon pinne som har låst det helt och hållet så nu går det inte att få upp det.73 

4.1.3.1 Analys 

Efter detta citat fortsätter en längre diskussion om trasiga CD-spelare, pennor som inte räcker till 

etc. I denna diskussion upplever jag lärarna som väldigt engagerade, i motsats till den mera 

informativa delen av mötet som handlade om IT-policys och beslutsfattande. Precis som flera av 

lärarna i samtal nummer 1 uttryckte det ger lärarna i samtal nummer 2 med sitt väckta 

engagemang uttryck för att det är i metoder och i klassrummet som deras röst är klarast. Men, för 

att koppla detta till Bergs teorier, hur gynnar denna upplevelse skolan som organisation och 

skolan som institution? Är det så att läraren enbart har en roll att spela i klassrummet och då det 

kommer till metod? Jag tror att Berg skulle säga att så inte är fallet och använda argument som att 

pedagogik och kunskapande handlar om relationer mellan bland annat elever och material och 

elever och lärare. Om dessa lärare upplever en skepsis mot deras relation till eleven påverkar det 

självklart lärarens motivation och självförtroende, vilket även ger konsekvenser för kvalitén i 

relationen till eleven. Hur påverkar rektorernas skepsis mot lärarens relation till elevens 

kunskapande samtalet mellan eleven och läraren? Är det så att lärarna upplever det som icke 

meningsfullt att föra samtal om sådant som de på förhand har bestämt att de inte har någon 

påverkan på? Den ovan ställda frågan beläggs bland annat med ovan redovisade konversation 

mellan Lärare 5 och Lärare 7. Där Lärare 7 ställer frågan Vad är det vi ska tycka om, om jurister och 

alla möjliga redan har tittat på den?74  

                                                
73 Citat från samtal 2 den 17/11 – 2010  
74 Citat från samtal 2 den 17/11 – 2010 



Högskolan Dalarna 
Fanny Sundström Nilsson 
Pedagogisktarbete III – Examensarbete, ht 2010 
 
 

 29 

4.2 Lärarens kontrollbehov – ett resultat av bristande autonomi? 

Ovan diskuterades lärarnas förhållningssätt till ledningen i och styrningen av skolan. Det finns 

dock en maktrelation till inom skolan som synliggjorts i analysen; nämligen maktrelationen mellan 

läraren och eleven. Under samtal 3 uppstod detta meningsutbyte. 

4.2.1 Lärarprofessionalism 

Lärare 8: Men jag har lite darr för det här. Inte för resultatet, absolut inte. Jag sa det till Lärare 12 i soffan, det 
inte är därför. Inte för liksom om deras presentationer blir bra eller liksom att vi ska presentera det.. det är jag 
absolut inte darrig för, det blir som det blir och det rör mig inte i ryggen. 
 
(Lärare 11 lämnar samtalet och rummet) 
 
Lärare 8: Utan mer LÄR DOM SIG NÅGONTING?!? (Skriker och förställer rösten till hysterisk) 
Det är jag rädd för..  
 
Lärare 10: Det gör de. 
 
Lärare 8: Det har jag darr för. Processen, jag har mer darr för processen. Ah.. det är lite darr. Det kan jag bara 
säga, vi kan inte göra någonting åt det, så det är som det är. Det är mitt kontrollbehov, det är så bra med matte 
när jag kan samla in lite böcker och rätta, då har jag kontroll. 
 
(skratt) 
 
Lärare 8: Det är så tryggt och skönt för mig. (Skratt) Nu har jag inte så mycket kontroll och då är det läskigt 
för mig, så det handlar mer om det. Så det handlar mer om det. Men sån är jag. Det kanske inte har med 
lärarrollen att göra eller så har det de. 
 
Lärare 10: det är klart, det kan nog vara en ganska viktig bit av den tror jag faktiskt… 
 
Lärare 8: I alla fall så var det därför jag valde det här projektet, faktiskt, för att träna mig på att inte ha 
kontroll. För det bygger på ett undersökande arbetssätt och det är läskigt så jag tycker att det är jätte jobbigt. 
(Suck) Ja, jag tycker det. Och jag är jätte glad när du är där i NO:n som hittar mycket bättre än vad jag gör, där 
uppe och hjälper till med laborationer och hej och hå.75 

4.2.1.1 Analys 

Denna lärargrupp genomförde under perioden då samtalet spelades in ett projekt med några 

klasser som vid konversationens tidpunkt var i sitt slutskede. Lärare 8 uttryckte en rädsla för att 

eleverna inte lär sig något då jag uppfattade det som att denne tyckte att projektet var komplext i 

förhållande till mattematik. Lärare 8 uttryckte också att det inte var resultatet denne var nervös 

inför utan processen, att eleverna inte lärde sig något. Efter att ha lyssnat ett flertal gånger på 

denna konversation menar jag dock att det inte är skolkulturen, rektorn eller liknande på skolan 
                                                
75 Citat från samtal 3 den 23/11 – 2010, total utskrift av samtalet finns att erhålla hos författaren.  
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som gör Lärare 8 nervös. Jag kopplar däremot Lärare 8:s nervositet över elevens kunskapsprocess 

till det Berg skriver om då det kommer till lärarprofessionalism och begreppet ”autonom”. 

     Berg skriver att lärarprofessionalism uppstår genom att den blir accepterad av både 

omgivningen och staten, alltså att den bekräftas av både stat och samhälle. Ett uttryck för denna 

bekräftelse är graden av autonomi som omvärlden och staten tillskriver yrkesgruppen, i detta fall 

lärarkåren. Det finns två perspektiv på autonomi då det kommer till lärareprofessionalism. För 

det första finns den form av autonomi som den enskilda läraren av tradition har i själva 

undervisningssituationen, vilket innebär att läraren har stor självständighet vad gäller läromedel, 

arbetssätt och arbetsformer. Denna typ av autonomi benämner Berg ”individuell autonomi”. Den 

såkallade kollektiva autonomin är knuten till en skola som organisation och tar fasta på att ta 

tillvara det handlingsutrymme som finns innanför gränserna.76 Jag skulle vilja lägga till att denna 

professionalism även måste accepteras av läraren själv för att den ska bli betydelsefull eller 

intressant. Möjligen är det så att begreppet professionalism inte bara är ett verb, i den meningen 

att det är ett yrke man utför, utan också ett adjektiv, något en person tar på sig att vara. Då lärare 

uttrycker den nervositet som Lärare 8 gör betyder inte det att denne är mindre professionell i 

bemärkelsen att dennes yrkesroll är bekräftad av stat och samhälle. Dock kan det vara så att 

Lärare 8 tvivlar på sig själv som autonom och därmed uppstår vissa problem, både för denne 

själv och i relationen till elever, material, kolleger och föräldrar. 

     Den dubbelbottnade professionalismen som Berg beskriver innebär att lärare har flera eller 

olika kunskapsbaser. Den kollektiva autonomin kräver en kunskapsbas som bygger på flexibilitet 

och på läroplanen. Den individuella autonomins kunskapsbas bygger på individualism och 

ämnesmetodik. Utan att kategorisera Lärare 8 tolkar jag att det i dennes nervositet finns en krock 

mellan de olika kunskapsbaserna. Professionalism handlar om att stå upp för sin professionella 

kunskap. Men vad innebär det då lärarprofessionen innehar ett flertal kunskapsbaser? Vad händer 

då dessa kunskapsbaser kolliderar och läraren hamnar i konflikt med de olika kunskapsbaserna? 

Hur autonom kan läraren vara i förhållande till gränserna som sätts då det kommer till de statligt 

sanktionerande dokumenten? Kan man tala om en lärarprofession då yrkesgruppens kunskapsbas 

möjligen är odefinierad eller obestämd? Då professionaliteten ifrågasätts framstår lärarens 

autonomi som låg då professionen kräver autonomi från andra för att ges legitimitet. De två 

autonomibegreppen uttrycker lärarrollens komplexa omvärldssanktion, skriver Berg. Berg 

understryker att de två autonomibegreppen (som ovan kopplas samman med utvidgat kontra 

                                                
76 Berg, 1999, s. 42 
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avgränsad lärarprofessionalism77) belyser spännvidden på lärares kunskapsbas. Vidare menar Berg 

att dessa begrepp inte är värderande utan beskrivande.78  

     Ovan förda resonemang visar att lärarprofessionens otydliga autonomibegrepp är en 

begränsning för lärarens handlingsutrymme då kunskapsbaser kolliderar och framstår som 

odefinierade. Lärarens nervositet då kunskapsbaser kolliderar ses här som ett resultat av bristande 

autonomi. 

     Ovan har lärares relation till ledning och sig själva analyserats. Nedan ska detta fördjupas med 

en analys av vem som har makten över lärarens tid. 

4.3 Tiden: vem fyller lärarens tid och vad fylls den med? 

”Tiden” är ett begrepp som återkom flera gånger under samtal nummer 1 på skola 1. Lärarna 

upplevde en brist på tid och att tiden fylldes till bredden av sådant de inte definierade som 

lärarens arbete. Nedan analyseras vad lärare uttrycker om begränsningar kopplat till tiden. 

4.3.1 Med vad fylls lärarens tid? 

Lärare 1: När det gäller trivseln i jobbet så, jag trivs ju väldigt bra med mitt jobb som lärare men jag tycker ofta 
att jag känner mig frustrerad över att tiden inte räcker till. Vi har så många arbetsuppgifter som jag vill göra. 
Och ofta blir det själva det konkreta lektionsförberedelserna som blir lite lidande. Själva det här som syns ovanför 
ytan som blir lite lidande. Det är så mycket annat som pockar på. Och det beror säkert på hur man själv agerar. 
Man måste ju inte alltid ha så många skriftliga förhör och sådana saker som ger massa administrativt arbete som 
jag har. Jag känner att jag skulle kunna göra på så många andra sätt och bespara mig lite arbete.  
 
Lärare 2: så känner jag också. Man känner den där stressen att man inte hunnit med allt man vill göra.  
 
Lärare 4: och det jag också ständigt känner dåligt samvete över är de elever som har särskilda behov och i den 
individualisering som man försöker bygga in med som aldrig blir som… fullt ut. Men det känner jag en 
frustration över. Jag ser elever som jag egentligen inte borde tappa men som man kanske tappar och inte stimulerar 
eller vad det nu är va.  
 
Fanny: Men det här med tiden är ju väldigt intressant för det återkommer ju väldigt mycket, att man har dåligt 
med tid. Vad tror ni att det beror på att man känner så, att man har dåligt med tid? 
 
Lärare 4: Jag tror man fyller det här med någon stor ambition, eller stor vet jag inte. Men man fyller arbetsdagen 
och arbetsuppgiften själv, så jag tror vi har oss själva att skylla väldigt mycket. Jag kan gena och jag kan nå 
målen men jag kan, kanske för egendel, tycker att det är intressant att lösa det på annat vis metodologiskt eller 
vad det nu är. Så jag tror att vi egentligen kan styra ganska mycket själva. Sen gnäller vi ganska mycket på att 
tiden inte räcker. Det tror jag. 
 

                                                
77 Se s. 15 – 17  
78 Berg, 2003, s. 193 – 194  
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Lärare 1: Det är lite frustrerande. Jag känner att jag lägger på hög, jag får dåligt samvete att eleven.. jag vill hålla 
en hög moral, ni ska göra era uppgifter, ni ska lämna in era laborationsrapporter och ni ska göra era läxor, era 
uppgifter och jag noterar det nogsamt för jag vill ha koll på hur ni utvecklas. Men jag hinner inte göra det, men jag 
lyckas iaf hålla det för mig själv, de tror ju att jag gör det.  
 
 
Lärare 2: fast jag tycker, det är inte bara egna ambitioner som gör att man känner sig stressad för läggs ju på oss 
arbetsuppgifter hela tiden. Det du säger, man ska vara väldokumenterad, ha betygssamtal med eleverna helst flera 
gånger per termin så de ska veta var de ligger och allt ihop det där. Det är ju en press som kommer utifrån. Och 
det ska skrivas IG blanketter och det ska varnas, det är ju mycket sådant. 
 
Lärare 1: Kanske vi inte har rutiner och metoder för det här dokumenterandet. Jag menar vi är ju ganska bra ute 
och man jämför med grundskolan och alla deras blanketter som de ska fylla i och alla sina IUP och allt vad det 
heter. Jag känner att jag har lite bristande struktur alltså, systemet ger mig inte den möjligheten att ha struktur 
och det ger mig inte tillräcklig tid att sitta och efter arbeta med just det här administrativa arbetet som har att göra 
med att fylla i blanketter, protokollföra, all den där tråk-biten, sekreterarbiten som jag kallar den.79 
 
Senare i samtalet uttrycker sig Lärare 1 på detta sätt angående de administrativa 

arbetsuppgifterna: 

 

Lärare 1: Förr hade man en klass, nu har man en elev som en kund som har sina rätigheter och vi har 
skyldigheter att rapportera precis allting så att eleven och föräldrarna vet precis vad som händer. Och det är väl en 
god tanke att man ska kunna följa utvecklingen men det blir ju väldigt mycket merarbete eller sådant vi inte 
riktigt är vana vid, som vi kanske inte har rutiner och organisation för…//80 
 

4.3.1.1 Analys 

Jag upplever att det finns en skillnad mellan Lärare 1 och Lärare 4:s inställning till tiden och dess 

innehåll. Lärare 4 ser till sig själv och hur denne kan påverka tidens innehåll medan jag uppfattar 

det som att Lärare 1 känner sig mera begränsad och frustrerad över att arbetsuppgifter läggs på 

denne utan att det finns en organisation som kan stötta eller utforma en struktur kring de nyare 

arbetsuppgifterna. Dessa skilda inställningar hävdar jag kan vara viktiga för synen på sig själv, sin 

egen roll som lärare och sitt handlingsutrymme. Lärare 4 uttrycker att man påverkar tiden och 

synen på arbetsuppgifterna själv, att man som lärare har ambitioner att lyckas vilket kan stressa 

eller ge dåligt samvete om man inte lyckas. Lärare 1 menar att de administrativa arbetsuppgifterna 

läggs på lärare uppifrån och upplevs som merarbete. Lärare 1 efterfrågar rutiner för dessa 

arbetsuppgifter och stöd från organisationen (vilket jag tolkar som skolledningen eller liknande) 

att utföra. Jag hävdar att dessa olika inställningar uttrycker olika syn på kunskap och utbildning 

                                                
79 Citat från samtal 1 den 15/11 – 2010  
80 Citat från samtal 1 den 15/11 – 2010  
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och att dessa verkar utgöra vissa ramar för det frirum där lärarna kan handla och utvecklas. Med 

figur 5 exemplifierar jag vad jag menar med ovan förda resonemang. 
Figur 5: Hur två lärare påverkas av styrningen av och i skolan.81 

  
 

I Figur 5 kan man se hur Lärare 1 ger uttryck för att befinna sig nära de inre gränserna, alltså 

påverkas mer av skolkulturen än Lärare 4 som ger uttryck för att ligga närmare de yttre gränserna. 

Jag vill poängtera att dessa positioner inte ska förstås som statiska. Det kan till och med vara så 

att dessa två lärares positioner ser helt olika ut vid en diskussion om något annat än tiden och 

dess innehåll. De båda lärarnas handlingsutrymme ämnar jag inte värdera som större eller mindre. 

Det som endast kan konstateras med hjälp av Figur 5 är hur de båda lärarna uttrycker sig 

begränsas av olika ”saker”. Därav deras olika placering i modellen. 

4.3.2 Läraruppdraget 

Jag vill koppla ovan förda resonemang till diskussionen om läraruppdraget som fördes senare i 

samma konversation. 

 
Fanny: Jag tänker på det här med uppgifter som förs till och inte uppgifter som tas bort också, är det så att ni 
tror, tror ni att det är skolan som måste förändras, skolorganisationen eller är det vi lärare som måste förändra 
vår syn på oss själva och på undervisning? 
 

                                                
81 Figur 5, inspirerad av Berg, 1999, s. 13 På grund av mina bristande kunskaper i dataprogram har jag inte 
lyckats göra en exakt kopia av Bergs frirumsmodell. Till denna modell har jag även lagt till Lärare 1 och Lärare 
4, vilka rimligtvis inte existerar i Bergs modell. Övrig figurtext återfinns däremot hos Berg. Jag har placerat 
lärarna utanför de inre gränserna för att tydliggöra deras olika skolkulturella kontexter/inställningar. Berg skriver 
även att olika skolkulturer kan förekomma på samma skola. Se, Berg, 1999, s. 13 

Lärare 1 

Lärare 4 

Inre gränser, dvs. 
styrning i skola 2 Yttre gränser, 

dvs. styrning av 
skolan 
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Lärare 1: jag tror att det är skolorganisationen och vi lärare som måste förändras. Det är ju så att gymnasiet är 
uppbyggt på kursrelaterade verksameter, så att säga. Man har sin kurs men egentligen är det ju programmet som 
ska styra, men vi har våra arbetsrum och vi sitter med våra ämnen men ur elevperspektivet så är det program-
helheten som ska gynnas. Men organisationsmässig så lägger någon, åtminstone på de studieförberedande 
programmen scheman som är precis traditionella, precis som de såg ut för 50 år sedan. Eleven byter ämne och byter 
lärare och det syns egentligen inte att det är programmålen som kommer att styra utan det är fortfarande ämnet 
och läraren, kursen, som är. Det gör att det blir svårt att hålla ihop det. Jag tror man skulle behöva göra en, 
tänka till väldigt rejält; hur ska man kunna göra för att det ska gynna verksamheten, få någon slags helhetssyn. 
Det är det jag känner är det stora, att få helheten och delarna på plats på en gång. 
 
Lärare 4: Jag tror någonstans att det tyvärr är så att det är en brist på resurser. Man genar som rektor och 
administrativ personal, att man får ihop schemat. Det är liksom salarna som styr och tullgång till salar, det är 
busstrafiken, när kan vi få hit eleverna och inte? Det är att fylla tjänsterna. Jag tror att det är lite resurs också i 
det hela, tyvärr alltså. För någonstans, man kan rationalisera, men det finns en bortre gräns. Precis som vi säger, 
att det förs in mer tillslut kommer det att drabba kvalitén, det kommer att påverka kvaliteten, tror jag.  
 
Lärare 3: Marginalerna är nog mycket, det finns inte så mycket marginal, man är så fulltecknad hela tiden. Det 
kanske var bättre förr… Jag tycker också det här med ambitionen att lärare ska vara lärare det tror jag också att 
jag hört från politiskt håll, att man vill renodla lärarrollen och så vidare. Men jag har svårt att se, jag tycker att 
vi hamnar hela tiden i den här fällan att vi ska utvärdera, att vi ska kontrollera, vi ska föra massa anteckningar 
om eleverna och vi fjärmar oss mer med samtal med eleverna, jag tycker att det är väldigt synd. Den här personliga 
kontakten som jag tror är ganska viktig. I stället sitter vi och knattrar in på datorer, jag tänker på grundskolan 
hur de arbetar inför utvecklingssamtal hur de uppnår mål och sådant där. Jag tycker att det är olyckligt. Och just 
den här glädjen i att vara lärare har ju väldigt mycket med den personliga kontakten att göra, man vill ju inte 
sitta vid datorn hela tiden och fylla i formulär.  
 
Lärare 1: Att dokumentera och kontrollera blir viktigare än att ha själva dialogen och undervisningen. 
 
Lärare 3: och det går ju stick i stäv med den politiska ambitionen, att nu ska lärare bli lärare igen.82 

4.3.2.1 Analys 

Kanske är det så att det varken är samhällsuppdraget eller skolkulturen som begränsar utan 

kanske är det lärarens individuella tolkning av dessa som begränsar? Lärarna hävdar att bristen på 

tid beror på alla de administrativa sysslor som de blivit tillsagda av rektorer och staten att göra. 

Lärare 1 kallar dessa arbetsuppgifter för merarbete. Om dokumentationen av elevens arbete ses 

som merarbete eller som en arbetsuppgift som tillhör någon annan, hur definierar man då 

kunskap, utveckling och lärande? Vad är, med denna attityd, skolans egentliga arbetsuppgifter och 

syfte? Jag tänker mig att det är definitionen av de ovan nämnda begreppen som har betydelse för 

hur läraren ser på sig själv i förhållande till skolans uppdrag, utveckling och kunskap och att det 

är dessa förhållningssätt som sätter begränsningarna snarare än staten eller rektorn. Dessa ger 

riktlinjer för hur skolan som institution och hur skolan som organisation ska vara konstruerad. 

                                                
82 Citat från samtal 1 den 15/11 – 2010  
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Om det ovan skrivna stämmer, att det är lärarens individuella tolkning av begreppen 

samhällsuppdrag, kunskap etc. som begränsar handlingsutrymme, ges möjligheter för lärarna att 

inom skolans ramar upptäcka dessa tolkningar? 

     I Figur 583 ses Lärare 1 ligga förhållandevis nära ledningen i skolan och de argument som gavs 

för detta var dennes syn på och förhållningssätt till tiden och de administrativa uppgifterna. 

Lärare 1 efterfrågade organisation kring detta, medan Lärare 4 utryckte att tiden och 

arbetsuppgifterna påverkade man själv. Efter att ha lyssnat på detta samtal flera gånger slår det 

mig att man lika gärna kan tolka dessa två lärares förhållningssätt tvärtemot det sätt jag valt att 

tolka det. Jag uppfattar det trots allt vara så att Lärare 1 uttrycker en frustration över de politiska 

ambitioner som läggs på lärarna att uppfylla, såsom elevnärvaror och fina betyg. Jag hävdar att 

dessa politiska ambitioner finns, men det är upp till varje skola eller lärare att utföra det. Och min 

tolkning är att Lärare 1 egentligen inte är kritisk till ambitionen utan till genomförandet, vilket gör 

att det denne kritiserar är styrningen/ledningen i skolan. Att skolkulturen är svår att skilja från det 

jag tidigare kallat samhällsuppdraget (styrningen av skolan som institution) är inte konstigt hävdar 

jag. Skolkulturen är svår att upptäcka för dess medlemmar på grund av att det just är en kultur 

skapad av dem själva medvetet eller omedvetet.  

4.3.3. Flexibilitet 

Jag vill till ovan förda resonemang föra en kort konversation som försiggick i samtal 3. Gruppen 

beskrev och planerade ett projekt som skulle startas, detta involverade flera av lärarna. 

 

Lärare 8: //… jag får en idé. Till exempel, hur ska vi få med Bosse (lärare som ej deltog i samtalet min 
anm.) om vi ska jobba en viss tid. Han är ju helt ledig på tisdag förmiddagar. Då skulle han kunna jobba ihop 
med dig (tittar på Lärare 9 min anm.) och sen så kanske jag kan lägga matte på hans musiktider för det kan ju 
jag, förutom när jag har mentorstid, men det kan vi ju lösa.  
 
Lärare 9: Men du tror att det finns en sådan flexibilitet att det går att ordna. 
 
Lärare 8: Ja, vi kan ändra lite grann. 
 
Fanny: Är sådana här schemaändringar något som ni är positiva till i det här arbetslaget?  
 
Lärare 8: Ja. 
 
Lärare 9: Ja. 
  
Fanny: Har rektorerna åsikter som sådant? 
                                                
83 Se s. 33 
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Lärare 8: Absolut! 
 
Lärare 9: Dom är positiva. 
 
Lärare 10: Det är ju ett sätt att lösa det, att få till det, så är vi beredda att vara så flexibla vi kan. Om vi vill nå 
ett syfte.84 

4.3.3.1 Analys 

Här kan man se, hävdar jag, hur lärarna utnyttjar tiden med utgångspunkt från vad som är tillåtet 

inom skolkulturen (alltså de inre gränserna i frirumsmodellen). De har skapat ett system som gör 

att lärarna kan utnyttja tiden och inte vara bundna till scheman. Detta kräver dock att samtliga 

lärare på skolan är med på detta, vilket innebär att det finns en risk att några inte samtycker med 

detta system. Detta går inte att styrka i de samtal som blivit aktuella för denna undersökning, men 

denna risk bör tas med i analysen av lärarnas positiva förhållningssätt till schemaändringar. 

4.4 Sammanfattning 

Det som ovan analyserats är tre orsaker eller förhållningssätt som tenderar att skapa 

begränsningar för lärares handlingsutrymme. Dessa är, för det första, ledningen i skolan och 

styrningen av skolan som institution. Lärarna uttrycker att rektor inte ”lägger sig i” de metoder 

lärarna arbetar med i klassrummet. Att lärare upplever frihet och makt över klassrumssituationen 

framgår i flera av de tre samtalen. Dock så uttrycker en utav lärarna att denne upplever det som 

att rektor tenderar att lyssna mer på eleven då det kommer till betyg och diskussionen kring 

betygssättning. En analys om styrningen av skolan som institutions krav på skolor som 

organisationer görs och en anledning till rektors kontrollbehov då det kommer till närvaro, 

betygssättning etc. sägs kunna vara styrningen av skolan som institutions samhällsuppdrag till 

skolan som institution. 

     För det andra analyseras en konversation mellan lärarna i samtal 2 då det kommer till 

lärarprofessionen. En utav lärarna uttrycker en nervositet över att elever inte lär sig något då 

denne upplever en minskad kontroll över elevernas kunskapsprocess. En analys av begreppet 

”autonomi” kopplat till begreppet ”kunskapsbas” görs. Av analysen framkommer att 

lärarprofessionalismen är komplex och dubbelbottnad och att lärares autonomi blir problematisk 

då professionen bygger på ett flertal kunskapsbaser. En andra begränsning av lärares 

handlingsutrymme blir då bristen på autonomi. 

                                                
84 Citat från samtal 3 den 23/11 – 2010  
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      Slutligen görs en längre analys av lärarnas uttryckta förhållningssätt till tiden. En jämförelse 

görs mellan två lärares skilda sätt att förhålla sig till tiden och Figur 585 visar hur dessa skilda 

förhållningssätt kan påverka lärarens handlingsutrymme och begränsningen av det samma. 

Behöver läraren en organisation (såsom schema) kring sin tid eller vill/kan läraren fylla sin tid 

själv? Dessa anses i analysen vara två skilda förhållningssätt som talar om olika begränsningar. 

Vidare analyseras lärarens benägenhet till flexibilitet då det kommer till schemalagd tid och hur 

detta kan ses som möjlighet eller begränsning. 

5. Diskussion  
Diskussionen är uppdelad i fyra underrubriker. Till att börja med diskuteras uppsatsens 

frågeställning kopplat till tankar som väckts under arbetets gång. Därefter diskuteras arbetets 

överraskningsmoment, vad var det som överraskade mig under arbetet med undersökningen? I 

underrubrik tre sammanfattas de slutsatser som kan dras av undersökningen. Diskussionen 

avslutas med några uppslag till framtida forskning inom ämnet. 

5.1 Vad begränsar lärarens handlingsutrymme? 

I analysen framkom tre faktorer som möjliga begränsningar av lärarens handlingsutrymme; 

ledningen i skolan kontra styrningen av skolan som institution, lärarprofessionens bristande 

autonomi och till sist ”tiden” och lärarens makt över tidens innehåll.  

     En följdfråga till analysen ovan är vad innebär dessa uttryckta känslor och upplevelser för 

skolan som institution och för samhället i stort? Vad innebär det för den demokratiska processen 

och synen på och arbetet med demokrati på skolorna att lärare uttrycker sig som maktlösa? 

Denna fråga grundar sig bland annat på analysen av konversationen om beslutfattande i samtal 

286. Vad innebär det för lärarens välmående, framtidstro och känsla av lycka om denne inte 

känner sig bekväm eller säker på sin professionalism? Denna fråga grundar sig bland annat på 

analysen av konversationen om lärarens kontrollbehov i samtal 387. Vem har ansvar för att 

besvara och undersöka möjliga svar på ovan ställda frågor? 

     En tanke som väckts av analysen ovan är att begränsningen av lärarens handlingsutrymme till 

stor del möjligen handlar om lärarens egen inställning till ledningen i skolan, skolan som 

institution och lärarens egen definition av kunskap, ledarskap etc. Hur formas lärarens 

                                                
85 Se s. 33 
86 Se s. 27 – 28  
87 Se s. 29 – 31  
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definitioner och inställningar? Ges läraren möjlighet att möta sina egna inställningar och 

definitioner och ges läraren möjlighet att utveckla dessa? Detta är frågor jag inte kan svara på med 

denna undersökning som grund. Men efter att ha lyssnar på de tre samtalen kan jag konstatera att 

frågorna är berättigade. Ett tydligt exempel på detta är konversationen om tiden och vilka 

arbetsuppgifter som lärarens tid fylls med som fördes i samtal 1.88 I den efterföljande figuren89 ser 

man tydligt hur lärarens olika inställning påverkar deras handlingsutrymme och vad som 

begränsar det samma. 

5.1.1 Är det samhällsuppdraget eller min föreställning om samhällsuppdraget som 
begränsar mig? 

Frågan som gav upphov till denna uppsats löd: är det samhällsuppdraget eller min föreställning 

om samhällsuppdraget som begränsar mig? Jag har i inledningen av uppsatsen beskrivit en känsla 

av begränsning som jag inte riktigt kunde definiera. Möjligen har jag nu kommit något intressant 

på spåret. 

     Ovan beskrevs hur jag utifrån analysen började uppfatta det som att lärarens egen inställning 

till de utryckta begränsningarna är av vikt vid förståelsen av det samma. Jag ställer även frågan 

hur upptäcks lärarens inställning och definitioner?  

     För att handla medvetet som lärare vill jag undersöka vad min föreställning om 

samhällsuppdraget består av. Hur gör jag detta? Låter skolor lärare ta reda på vilka definitioner de 

har på kunskap, samhällsuppdraget etc? Tidigare i mina studier på Högskolan Dalarna har jag 

kommit i kontakt med begreppet ”deliberativa samtal”. Detta är något jag vill för in i 

diskussionen om upptäckandet av lärarens egna och andras föreställningar. Tomas Englund 

skriver att inom modernare demokratiforskning har en såkallad deliberativ demokratisyn 

utvecklats, vilken sätter kommunikationen och samtalet i centrum. Inom denna forskning 

använder man begreppet ”deliberativa samtal” för att beskriva de samtal där deltagarna får 

utrymme att ge uttryck för och överväga egna och andras åsikter och synpunkter.90 Deliberativa 

samtal förstås av Englund, som samtal där olika uppfattningar och värden kan brytas mot varandra med en 

strävan efter att individen själv tar ställning genom att lyssna, överväga, söka argument och värdera, samtidigt som 

det finns en kollektiv strävan efter att finna värden och normer som alla kan enas om.91 Désirée von Ahlefeld 

                                                
88 Se s. 31 – 33  
89 Se s. 33 
90 Englund Tomas, Deliberativa samtal som värdegrund – historiska perspektiv och aktuella förutsättningar, 
Skolverket, 2000, s. 3 
91 Englund, 2000, s. 5. Englund citerar från Skolverket Dnr 2000: 1613 s. 6. 



Högskolan Dalarna 
Fanny Sundström Nilsson 
Pedagogisktarbete III – Examensarbete, ht 2010 
 
 

 39 

Nisser skriver att Ett deliberativt samtal ska förstås som ett samtal där alla samtalsdeltagarna har möjlighet 

att komma till tals, olika synsätt ställs mot varandra och olika argument ges utrymme. Vidare ska det förstås 

som ett samtal där deltagarna är överens om proceduren för beslutsfattande.92 Vidare skriver hon att ordet 

deliberativ kommer från deliberation och kan härledas från latinet, deliberare vilket betyder ”att 

avväga”. På svenska finner vi betydelsen överlägga eller rådslå. Grundidén i det deliberativa samtalet 

är//…// att fråga sig vad man är oenig om, vilka alternativa beslut som kan fattas samt vilken procedur man 

kan ha för att fatta beslut.93 

     Ett, av flera, sätt att ge läraren möjlighet att upptäcka sitt handlingsutrymme är att låta dem 

sätta ord på det de gör, vill göra, ska göra och kan göra. Detta borde ske i ett samtal och med ett 

förhållningssätt där konflikt inte är farligt, där olika metoder och pedagogiska filosofier ses som 

möjlighet och inte som begränsning. Dessa samtal borde även vara jämlika, vilket skulle innebära 

att skolledning och lärare sänker sin gard och blir genomskinliga för att skapa förutsättningar för 

en ärlig dialog. 

     Det ovan beskrivna samtalet och förhållningssättet kallas här för det deliberativa samtalet. Jag 

hävdar inte att detta är svaret på alla lärares alla problem, men jag anser att det deliberativa 

samtalet skulle kunna vara ett förhållningssätt för att synliggöra utvecklingsmöjligheter och 

ogynnsamma förhållanden på den enskilda skolan. 

     I analysen om lärarprofessionalismen och lärare som autonoma framkom den komplexitet 

som finns i lärarprofessionens kunskapsbas. Jag tänker att det är av vikt att en definition av 

lärarprofessionens kunskapsbas görs tydlig. Ett deliberativt förhållningssätt vid utformandet av 

lärarprofessionens kunskapsbas tror jag är av vikt för att läraren inte ska känna sig åsidosatt. 

     Jag vill återgå till den återkommande diskussionen om ”tiden”. Tiden är konstant, den kan inte 

förändras. Vad man fyller tiden med är dock föränderligt. Jag tänker att inställningen till tiden är 

av stor betydelse för dess mening. I analysen synliggjordes två lärares skilda inställning till tiden 

och hur det påverkar dess handlingsutrymme. Jag hävdar att inställningen till tiden egentligen 

handlar om inställningen till och definitionen av kunskap. Hur läraren definierar kunskap 

påverkar arbetsuppgifternas mening för dem själva och i förlängningen även eleven. Det 

framkommer av samtal 1 att Lärare 1 ser vissa arbetsuppgifter som ”sekreteraruppgifter” som 

någon annan skulle kunna göra istället. Jag ställer mig frågan; vad ingår i läraruppdraget om inte 

att dokumentera och på så vis följa elevens lärande? För att återgå till Bergs frirumsmodell verkar 

det som att diskussionen om och synen på tiden och vad lärarens tid fylls med går att härleda 

                                                
92 von Ahlefeld Nisser, 2009, s. 22 
93 von Ahlefeld Nisser, 2009, s. 27 
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både till de inre och yttre gränserna i modellen. Antingen kan lärarens arbetsuppgifter sägas vara 

skapade och beslutade av staten eller kommunen, alltså styrningen av skolan. Eller så kan lärarens 

arbetsuppgifter sägas vara skapade av den egna skolan, alltså ledningen i skolan som organisation. 

Denna skillnad i tolkning eller inställning kan vara av vikt då det kommer till känslor och 

upplevelser av makt eller vanmakt etc. Det finns dock en tredje syn på detta hävdar jag. Denna 

tredje inställning handlar om lärarens egna initiativ och kreativitet. Vilka gränser sätter dessa, eller 

vilka möjligheter skapar de? Vad jag vill säga med detta resonemang om lärarens tid är att tiden är 

det den är och går inte att förändra. Kanske är det så att fokus bör flyttas från diskussionen om 

”tid” till diskussionen om kunskapssyn och läraruppdrag?  

     Jag vill nu återgå till frågan; är det samhällsuppdraget, eller min föreställning om 

samhällsuppdraget som begränsar mig? Jag hade innan jag började arbeta med uppsatsen en 

föreställning om att det var samhällsuppdraget som begränsade mig. Jag uppfattade 

betygssystemet som inskränkande och som att det stod för en människosyn eller elevsyn som jag 

inte sympatiserade med. Läroplanerna talade om för mig hur jag skulle arbeta som lärare vilket jag 

uppfattade som en inskränkning på min, om än utvecklande, profession. Efter att ha arbetat med 

analysen kan jag konstatera att min tidigare föreställning inte handlade om samhällsuppdraget 

utifrån en objektiv eller generell aspekt. Min tidigare föreställning om samhällsuppdraget som en 

begränsande faktor handlade om min tolkning och föreställning av samhällsuppdraget. Mina 

upplevelser eller föreställningar behöver med detta inte förändras, men med denna kunskap står 

jag inte maktlös inför läraryrket. Lärare kan påverka och styra över sina föreställningar, 

definitioner etc. vilket skapar en dynamisk och föränderlig skolverksamhet. Men efter arbetet 

med Bergs teorier och modeller och efter lyssningen på samtalande lärare är jag av den åsikten att 

upptäckandet av sina föreställningar och definitioner inte kan eller bör göras individuellt. 

Läraryrket är inget ensamarbete. Låt lärare och skolledare föra deliberativa samtal i syfte att 

tillsammans utveckla sig själva och sin verksamhet. Låt lärare och skolledare föra deliberativa 

samtal i syfte att finna varandras och sina egna frirum och handlingsutrymmen, omringade av 

medvetna och uttryckta föreställningar. 

5.2 Vad överraskade mig? 

Det som framförallt överraskade mig vid arbetet med denna uppsats var lärarnas, på framförallt 

skola 1, ovilja att delta. Jag har under arbetets process funderat mycket kring min egen roll i 

lärarnas ovilja och kommit fram till att jag inte kunde gjort mycket annorlunda. Om det inte var 

jag som var oförskämd eller oprofessionell, vad består då denna ovilja av? Om det är som 
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Gunnar Berg påstår att det finns en spänning mellan skolpersonal och skolforskare och att dessa 

sällan möts,94 hur ska då jag sprida min undersökning? Jag hoppas att min undersökning 

välkomnas på skolor och att jag kan få möjlighet att berätta om tankarna som väckts i och med 

uppsatsen. En vision jag har är även att samtala med lärare jag möter om det deliberativa 

samtalets potential att utveckla lärares makt över sin egen situation.  

     Jag vill ta Bergs kommentar om spänningen mellan skolpersonal och skolforskare ett steg 

längre, vad händer med skolans utveckling och samhällets kunskapsförvärvande om skolpersonal 

inte bygger sin undervisning eller skolutveckling på vetenskapliga grunder? Vad skulle hända om 

läkare eller tekniker hade samma attityd till forskning som skolpersonal tenderar att ha, enligt 

Berg?  

5.3 Slutsatser 

Analysen av samtalen visar att lärare uttrycker sig ha makt över klassrumssituationen men känner 

sig ifrågasatta av ledningen i skolan då det kommer till elevers frånvaro, betygsprocessen och 

andra liknande uppgifter. Analysen visar även att en utav lärarna uttrycker nervositet då elevers 

kunskapsprocess anses vara bortom lärarens kontroll. Detta kopplas samman med Bergs 

beskrivning och syn på lärarprofessionen. Analysen visar att en andra begränsning av lärarens 

handlingsutrymme kan vara lärarprofessionens komplexitet och obestämda autonomi. Till sist 

visar även analysen av samtalen att lärarna anser sig begränsade av för mycket administrativa 

arbetsuppgifter, vilket inte anses vara en del av lärarrollen och som tar tid från lärarrollens 

primära uppgifter. Analysen visar dock att lärarnas olika inställning till tiden möjligen påverkar 

deras handlingsutrymme och begränsningen av denna. 

     I diskussionen ställs frågan vem som bär ansvaret att uppmärksamma lärarnas uttryckta 

begränsningar. Det deliberativa samtalet förs in i diskussionen om lärarens egna föreställningar 

om och definitioner av begrepp som ”kunskap” etc. I diskussionen framkommer det att lärarens 

egen föreställning och kreativitet även kan vara en fjärde begränsning av lärarens 

handlingsutrymme. Slutligen diskuteras arbetsprocessens överraskning, att lärare på framför att 

skola 1 inte ville delta i undersökningen. Frågan flyttas från mig som undersökare och mina 

möjliga misstag till samhället i stort och vad som händer med kunskapssamhället om skolpersonal 

inte är öppna för eller bygger sin undervisning på forskning. 

                                                
94 Se s. 23 i uppsatsen eller Berg, 1999, s. 151 



Högskolan Dalarna 
Fanny Sundström Nilsson 
Pedagogisktarbete III – Examensarbete, ht 2010 
 
 

 42 

5.4 Vidare forskning 

Intressanta utgångspunkter att undersöka vidare kan vara: 

• Hur definierar lärare sitt uppdrag som lärare och hur påverkar detta deras samtal med 

elever? 

• Intressant hade varit att undersöka det deliberativa samtalets påverkan på lärares 

handlingsutrymme. 

• Ytterligare en frågeställning att undersöka skulle kunna vara; hur arbetar lärare och 

skolledare med samtida skolforskning och hur kan spänningen mellan skolpersonal och 

skolforskare förändras? 

• Lärarprofessionens autonomi är även det ett uppslag för framtida forskning. 
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Bilaga 1 – Informationsmail till berörda lärare 
Hej! 
Mitt namn är Fanny Sundström Nilsson, jag är lärarstuderande och gör just nu min sista praktik 
på ”Bruksskolan” (skolans riktiga namn är här borttaget av konfidentialitetsskäl). Jag läser till 
gymnasielärare i samhällskunskap och religion. Jag har läst i fyra år och nu väntar examensarbetet. 
Jag kommer att skriva om den komplexa och många gånger svårtolkade lärarrollen, vad är 
lärarens uppdrag egentligen? Hur kan samhällsuppdraget och kunskapsuppdraget kombineras? 
Dessa är frågor jag ska söka svar på. Jag har under veckan fått klartecken från skolledningen att 
göra undersökningen, så nu behöver jag ert.  
 
Jag skulle vilja spela in samtal som ni för med varandra. Mitt syfte är inte att göra intervjuer, där 
jag ställer frågor och utvalda personer svarar. Jag vill veta vad ni pratar om, för att sedan plocka 
ut delarna i samtalen för att med hjälp av teorier analysera och beskriva lärarrollen. Dessa samtal 
förs med största sannolikhet på flera olika platser på skolan, men mina utgångspunkter kommer 
att vara personalrummet, konferenser, kafeterian och lärarrummen. Jag kommer att använda 
bandspelare för att dokumentera samtalen.   
 
Det finns fyra forskningsetiska principer som jag förhåller mig till, dessa är; informationskravet, 
samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Detta innebär att de av er som vill 
vara med skriver under ett dokument där ni ger ert medgivande att delta i undersökningen. Detta 
medgivande ger er rätten att se materialet innan jag lämnar in det, och det ger mig rättan att 
lyssna och spela in samtal ni för med varandra. 
 
I arbetet råder absolut anonymitet vilket innebär att det varken kommer framgå vilka ni är eller 
vilken skola är som är aktuell för undersökningen. Information om elever kommer jag att klippa 
bort från materialet då detta inte är relevant för undersökningen. 
 
Vill ni vara med? Jag kommer att söka upp er på skolan under tisdag, torsdag och fredag nästa 
vecka (43) för att förhoppningsvis få ert godkännande att göra undersökningen. 
 
Hör gärna av er om ni har frågor! 
 
Tusen tack på förhand! 
Med vänlig hälsning 
Fanny Sundström Nilsson 
070 538 53 36 
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Bilaga 2 – Medgivande 
Fanny Sundström Nilsson – fannysn3@hotmail.com, 070 538 53 36 
Högskolestuderande – lärarprogrammet 
Högskolan Dalarna 2010-10-26 
 
 
Medgivande 
 
 
Härmed ger jag mitt medgivande att det material som samlas in under tiden som projektet 
bedrivs – 26/10-2010 – 10/1-2011 - får användas till examensarbetet som handlar om att 
analysera, beskriva och utvärdera den komplexa lärarrollen. 
 
 
_____ Ja, jag accepterar att allt material som jag producerat eller där jag på något sätt 
förekommer kan användas i projektet.  
 
_____ Nej, jag accepterar inte att något material som har med mig att göra används i projektet.  
 
 
 
Jag kan när som helst begära att få se det insamlade forskningsmaterialet. 
 
 
Medgivande/namnteckning: _________________________________  
 
Namnförtydligande: ________________________________________  
 
Adress: __________________________________________________  
 
Tel: ______________________________________ _______________  
 
E-mail adress: _____________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


