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Förord 
Författaren vill rikta ett varmt tack till de deltagande lärarna utan vars medverkan studien inte hade 
varit möjlig samt till handledare Wieland Wermke vars entusiasm och tro på mig gjorde att detta 
resulterade i ett färdigt arbete och ett stort intresse för ämnsesområdet. Stort tack även till min man som 
tagit hand om markservicen och låtit mig sitta många sena kvällar.   



Sammanfattning 
Syftet med det här examensarbetet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka lärares uppfattningar 
om autonomi i sin yrkesroll. Valet av ämne grundar sig i ett personligt intresse för lärares arbetssituation 
och den ständigt pågående debatten kring lärare och skolan i stort.  

Examensarbetet är en pilotstudie till projektet ”Teacher autonomy in Sweden, Finland, England and 
Germany” som ämnar jämföra hur lärare i olika nationella kontexter uppfattar sin professionella 
autonomi. Pilotstudien bidrar till utvecklingen av intervjufrågor till projektets förstudie, denna ska i sin 
tur säkerställa att de enkäter som kommer att användas i studien innehåller rätt frågor. 

Undersökningen ämnar teckna en bild av lärares uppfattningar om autonomi ur ett 
kontrollperspektiv baserat på Richard M. Ingersolls forskning om makt och ansvarskyldighet i 
amerikanska skolor. Studien undersöker även om det finns några skillnader mellan kommunala och 
fristående skolor och vad dessa isåfall är beroende av samt hur de kan förklaras. Uppsatsen ger en 
översikt av internationell och svensk forskning rörande lärares yrkesautonomi samt en översättning av 
olika engelska begrepp inom området. Genom att ställa två skolor med olika driftssätt mot varandra 
visar studien på hur organisatoriska skillnader påverkar lärares autonomiutövande.  

Resultatet visar att lärare måste förhålla sig till olika aktörer och strukturer i utövandet av sin 
yrkesautonomi. Studien indikerar att en välfungerande skola kännetecknas av en decentraliserad platt 
organisation där verksamheten i huvudsak styrs genom subtila kontrollmetoder. Kollegiet och lärarna  
har stor möjlighet att utnyttja sin yrkesautonomi och har inflytande över beslut rörande stödåtgärder för 
elever. Slutligen görs en ansats till att presentera en möjlig grund för utvecklandet av en teori över 
relationen mellan skolverksamhet och lärarautonomi ur ett kontrollperspektiv. 

Nyckelord: lärares professionella autonomi, kontroll, beslutsförmåga  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1 Inledning 
Som blivande lärare har jag ett personligt intresse av lärares arbetssituation. Skolan är troligtvis en  
framtida arbetsplats och en av attraktionerna med yrket är friheten att påverka sin yrkespraktik, en stor 
del av lärares arbete ligger i att självständigt planera och anpassa sin undervisning till rådande 
förutsättningar. Det finns strömningar i samhället som indirekt vill se hårdare kontroll av lärares arbete 
genom tydligare kursplaner och fler nationella prov. Hur kommer dessa tankar att påverka lärarnas 
yrkesvardag? 

Under de senaste åren har skolsektorn genomgått en rad olika politiska reformer för att komma till 
rätta med sjunkande PISA-resultat, lärarbrist och minskande förtroende bland allmänheten för 
skolväsendet i stort. I tider av politiska maktskiften är skolan ett tacksamt område att visa 
handlingskraft, den är en av samhällets byggstenar och engagerar därefter. Många diskussioner har 
fokuserat på  lärarna. Lönerna och arbetsmiljön, lärarutbildningen, ordning och reda, hur man ska lösa 
de kommande årens stora rekryteringsbehov och den upplevda bristen på kompetens. I och med Lgr 11 
och den nya betygsskalan blev det mer specificerat vilka kunskaper och förmågor eleverna ska 
tillgodogöra sig i de olika ämnena. Ett ökat fokus och tonvikt på nationella prov ska tillsammans med 
detta möjliggöra en mer likvärdig utbildning och säkerställa att eleverna får ”rätt” kunskaper. I debatten 
pekas Finland ut som ett ideal att sträva efter men vad innebär det egentligen? Finland har en mycket 
stark lärarkår som har inflytande över lärarutbildningen och skolverksamheten, vill vi efterlikna Finland 
är det rimligt att dra slutsatsen att vi bör arbeta för att stärka svenska lärares autonomi. Har de senaste 
årens reformer verkligen bidragit till detta eller ser verkligheten annorlunda ut?  

I linje med det stora intresset för skolan har Vetenskapsrådet beviljat anslag till projektet ”Teacher 
autonomy in Sweden, Finland, England and Germany”, en internationellt jämförande studie om lärares 
uppfattningar om autonomi i sin yrkesroll. Studien genomförs av forskare och studenter från Uppsala 
Universitet och Trinity College i Dublin och leds av filosofie doktor Wieland Wermke och filosofie 
doktor Maija Salokangas. Detta arbete utgör en pilotstudie för projektet och bygger vidare på Wermkes 
avhandling ”Development and autonomy. Conceptualising teacher´s continuing professional 
development in different national contexts”. Examensuppsatsen undersöker lärares syn på autonomi i 
ett mikroperspektiv i motsats till projektets makroperspektiv och tillför därmed ett nytt perspektiv till 
huvudprojektet genom en kvalitativ jämförelse av lärares upplevelser av autonomi i en kommunal skola 
och i en fristående skola. 

Det finns ingen sammanställning av forskningsområdet på svenska och ett av uppsatsens tillskott till 
vetenskapen blir att bidra med detta. Direktcitat och vissa begrepp kommer att anges på engelska och 
sedan översättas och definieras på svenska. 

Syftet och forskningsfrågorna har tagits över från huvudprojektet. Litteratursökning och 
utvecklandet av intervjufrågor har gjorts självständigt men i samråd med handledaren i relation till 
projektets syfte. Viss litteratur ligger till grund för projektet varmed denna använts även i 
examensarbetet. Valet av intervjupersoner har skett i samråd med handledaren. Skrivna texter, analys av 
tidigare forskning och data samt val av metod har utförts självständigt. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med det här examensarbetet är att genom kvalitativa intervjuer undersöka lärares uppfattningar 
om autonomi i sin yrkesroll. Hur ser lärare på sitt handlingsutrymme och sin självständighet i 
yrkesrollen? För att undersöka detta behöver vi förstå hur lärare ser på sin delaktighet i skolan som 
organisation och hur de upplever att styrningen och beslutsfattandet sker. Vi behöver ta reda på vad 
lärare får och inte får bestämma i sin dagliga yrkesverksamhet och på vilka sätt och av vem lärares 
yrkespraktik begränsas. Ett kontrollperspektiv visar på organisatoriska strukturers påverkan på lärares 
autonomi. En annan intressant fråga är om det finns några skillnader mellan kommunala och fristående 
skolor och vad dessa isåfall är beroende av samt hur dessa eventuella skillnader kan förklaras.  

Undersökningen ämnar teckna en bild av lärares uppfattningar om autonomi ur ett 
kontrollperspektiv genom att besvara fyra forskningsfrågor samt göra en jämförelse mellan en fristående 
och en kommunal skola:  
1) Vad anser lärare är de viktigaste beslut som ska fattas i skolans verksamhet? 
2) Vem anser lärare fattar dessa beslut (t. ex. rektorn, lärare, huvudmannen, föräldrar)? 
3) Hur kontrolleras och följs beslut upp eller vem säkerställer att beslut sker ”rätt”?  
4) Till vad eller vem behöver lärare förhålla sig till i sitt beslutsfattande? 

1.2 Bakgrund 
Under det tidiga 1990-talet skedde stora reformer som skulle öka lärarnas inflytande över kursplanerna 
(Wermke & Forsberg, 2016) och de svenska lärarna gavs stora valmöjligheter när det gällde 
lärarutbildningen, ämnesinnehåll och metodik, yrkesutveckling och skolutveckling. Inom 
yrkespraktiken var deras autonomi däremot begränsad då elevernas prestationer noggrant kontrollerades  
genom nationella prov.  Det faktum att det inte fanns någon tydlig vägledning för lärarna vad som 
förväntades av dem ledde till stor osäkerhet och medförde att många lärare inte utnyttjade den 
omfattande autonomi de hade inom skolsystemet.  

Friskolereformen gav upphov till en mängd olika skolformer, något som idag ses som ett hot mot 
statens målsättning om likvärdig utbildning. Med hjälp av statlig styrning strävar man därför  nu mot 
en likriktning av lärarkåren genom begränsningar i skolornas och lärarnas autonomi (Wermke & 
Salokangas, 2016). Wermke & Forsberg (2016) hävdar att lärarautonomi är beroende av 
styrningsförhållanden där staten spelar en särskilt viktig roll i och med att det är staten som sätter 
ramarna för utbildningssystemet.   

De senare åren har internationella jämförelser som PISA fått ökad betydelse för den statliga 
styrningen av skolan, särkilt Finland med sin starka men konservativa lärarprofession framhålls som 
positivt exempel. Forsberg & Wermke (2016) konstaterar att”the dream of a progressive school has 
become a dream about Finland” (s.11). Även Tyskland ses av en del som  en positiv förebild, återigen 
med professionens autonomi i fokus. Utökad institutionell autonomi betyder dock inte att den 
individuella läraren åtnjuter samma autonomi utan innebär att systemet denne verkar inom i högre grad 
ligger på ett institutionellt plan istället för  ett verksamhetsplan.  

Senare års utbildningsreformer har trots detta fokuserat på att öka skolornas autonomi. Ökad 
autonomi på det lokala planet eller för skolan betyder dock inte automatiskt att lärarautonomin ökar  
även om detta förts fram som reformargument. Snarare har management och den politiska styrningen 
ökat (Wermke & Salokangas, 2016 s.1,2).  
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Frågan om skolan bör centraliseras eller decentraliseras är en omdebatterad fråga inom 
skolforskningen. Hur maktfördelningen ser ut och hur den i sin tur påverkar skolverksamheten är enligt 
Ingersoll (1996)  de viktigaste frågorna inom fältet.  

Inom skolforskningen finns i huvudsak två synsätt som Ingersoll (2003) kallar ”the school 
disorganization perspective" och ”the teacher disempowerment perspective". Det förstnämnda, 
oorganisationsperspektivet, har länge varit den traditionella synen inom skolforskningen där skolor setts 
som oorganiserade och ineffektiva byråkratier. För lös organisation, otillräcklig styrning och 
likvärdighet, låga förväntningar och för liten ansvarskylighet ska motverkas genom centralisering och 
ökat ansvar för lärare att uppvisa resultat (ibid., 2003). Sedan mitten av 80-talet har det i mångt och 
mycket motsatta synsättet, det lärarobemyndigande perspektivet, vunnit mark. Här anses istället 
centralisering  och byråkrati vara orsaken till svaga resultat. Lösningen är en ökad professionalisering av 
läraryrket och därigenom en decentralisering av skolan, den svenska skolan decentraliserades i samband 
med kommunaliseringen på 1990-talet och det gjordes en ansats till lärarprofessionalisering där lärarna 
fick inflytande över kursplaner och pedagogik (Lundström, 2015; Forsberg & Wermke, 2016). Den 
ekonomiska krisen i kombination med marknadiseringen av skolan ledde till att de önskade resultaten 
uteblev och pendeln har istället svängt åt andra hållet. Kärnfrågan i dessa reformer är således i hur hög 
grad skolor och lärare bör styras och hållas ansvariga. Å ena sidan anses lärare vara för autonoma och å 
andra sidan för styrda (Ingersoll, 2003). 

1.2.1 Projektet 
Syftet med projektet ”Teacher autonomy in Sweden, Finland, England and Germany” är att jämföra hur 
lärare i olika nationella kontexter uppfattar sin professionella autonomi. Att förstå det system lärare 
verkar inom innebär indirekt att förstå den nationella kontexten. För att kunna göra rättvisande 
internationella jämförelser måste man ta hänsyn till de skiftande system som lärare verkar inom, 
lärarautonomin måste ställas i relation till den nationella kontexten. I studien kommer lärares autonomi 
att relateras till nationsspecifika företeelser och kontexter.  De forskningsfrågor som studien vill ha svar 
på är 1) inom vilka yrkesdomäner som svenska, finländska, engelska och tyska lärare upplever och har 
upplevt autonomi i sin profession, 2) hur och av vem lärares autonomi begränsas ur ett lärarperspektiv, 
3) vilka likheter och skillnader som kan beskrivas i svenska, finländska, engelska och tyska lärares syn på 
autonomi inom sina respektive yrken och 4) hur lärares upplevda autonomi i de olika nationella 
kontexterna förhåller sig till den politiska styrningen och de nationsspecifika förutsättningar som styr 
lärarautonomi (Wermke & Salokangas, 2016).  

I projektets förstudie används kvalitativa intervjuer för att fånga lärares perspektiv och säkerställa att 
de enkäter som kommer att användas i studien innehåller rätt frågor, pilotstudien bidrar till 
utvecklingen dessa intervjufrågor. Genom att utveckla analysverktyg för att jämföra lärares syn på 
autonomi mellan olika nationella kontexter görs sedan en kvantitativ analys av enkäterna. 

2 Forskningsöversikt 
Här presenteras ett urval av relevant forskning inom fältet, både i internationell och svensk kontext. 
Avslutningsvis ges en kort sammanfattning av hur den valda forskningen förhåller sig till denna studie. 
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2.1 Inledning 
Syftet med de valda studierna har varit att presentera en helhetsbild av den forskning inom området 
som är av relevans för uppsatsen. Inledningsvis kommer en genomgång av forskningen kring lärares 
autonomi ur ett internationellt perspektiv där Wilches (2007) har genomfört en litteraturöversikt inom 
området med syfte att förtydliga konceptet lärarautonomi. Genom att analysera 30 empiriska studier 
från de senaste tre årtiondena som fokuserar på lärares upplevelse av autonomi i en skolreformskontext, 
lärares utövande av yrkesautonomi och lärares autonomi relaterat till fortbildning vill Wilches (2007) 
bredda förståelsen av lärarautonomi. Han diskuterar vikten av att skilja mellan subjektiva och objektiva 
analysnivåer för att särskilja mellan lärares upplevda autonomi och andra faktorer som påverkar 
beslutsfattande.  

I linje med den tidigare nämnda betydelsen av nationell kontext presenteras sedan ett urval av den 
svenska forskningen inom området. Tillsammans ger dessa studier en bild av hur lärares autonomi och 
lärarprofessionen utvecklats från slutet av 1980-talet till idag i ljuset av de skolreformer som skett sedan 
dess. Forsberg & Wermke (2016) undersöker lärares autonomi från ett bredare styrningsperspektiv 
medan Lundström (2015) tittar på professionens utveckling och vad detta fått för konsekvenser för  
lärare. Frostenson (2015) utgår från ett lärarperspektiv när han undersöker lärares upplevelser av 
autonomi.  

2.2 En översikt av forskningen kring lärares autonomi från ett 
internationellt perspektiv 
Enligt Wilches (2007) har lärarautonomi har blivit en term associerad med utbildningskvalitet, 
innovation och decentralisering. Trots en vida utbredd användning inom utbildningsforskningen och 
utbildningsområdet i stort är det oklart vad konceptet lärarautonomi egentligen står för och vad det har 
för inverkan på utbildningen och dess intressenter. Det råder enligt honom en brist på empiriska studier 
som kan validera och berika tidigare teorier, detta beror delvis på ett okonsekvent användande av 
konceptet och oklara relationer mellan teorier som gör det svårt att undersöka från ett empiriskt 
perspektiv. Detta gör det även svårt att få en överblick över området. Lärares yrkesautonomi kan enligt 
honom lättare förstås genom att delas in i tre områden: subjektiva och objektiva nivåer av 
autonomianalys, de personliga faktorer och miljöfaktorer som formar lärares beslutsfattande och fyra 
domäner där lärare utövar någon form av beslutsfattande. 

Det finns en mängd olika definitioner av konceptet lärarautonomi men gemensamt för majoriteten 
är att de tenderar att förespråka en aspekt och utesluta andra. Det finns dock forskare som undersökt 
konceptet ur ett mer omfattande perspektiv, Wilches (2007) nämner som ett exempel definitionen av 
lärarautonomi som ”a continual process of inquery into how teaching can best promote autonomous 
learning for learners” (Barfield, 2002, Wilches, 2007 s.247) det vill säga att kontinuerligt undersöka hur 
undervisningen bäst kan främja autonomt lärande hos elever. Här finns inte bara en aspekt att ta hänsyn 
till utan både läraren, eleven och andra begränsningar påverkar.  

Lärares utövande av sin yrkesautonomi kan enligt Wilches (2007) delas in i fyra domäner: utveckling 
av kursplaner, undervisning och bedömning, skolverksamheten och fortbildning. Lärares upplevelse av 
autonomi inom de olika områdena varierar både lärare emellan och mellan domänerna. I linje med 
denna tanke kan konceptet lärarautonomi beskrivas som multidimensionellt (se även: Wermke & 
Salokangas, 2016; Wermke & Forsberg, 2016; Larsson, 2009; Frostenson, 2015).  
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Figur 1. (Wilches, 2007, s.257) 

2.2.1 Subjektiva analysnivåer 
Enligt Wilches (2007) bör empiriska studier om lärarautonomi skilja mellan objektiva och subjektiva 
analysnivåer för att ta hänsyn till skillnaden mellan lärares upplevelse av autonomi och de personliga 
och utomstående faktorer som formar lärares beslutsfattande (s.251). 

Utövandet av lärares autonomi inom de olika domänerna är svårt att förutspå då lärare tar hänsyn till 
en mängd olika faktorer i sitt autonomiutövande. Upplevd kompetens, stöd från kollegor och ledning, 
skolkultur, samhälleliga traditioner och vilka resurser som finns till förfogande för att möjliggöra  
beslutsfattande spelar alla in när lärare väljer att utöva eller inte utöva sin autonomi (Ibid., 2007).  

Från en subjektiv synvinkel kan konceptet lärarautonomi definieras som en personlig känsla av frihet 
att utföra nödvändiga handlingar och utöva bestämmande över skolmiljön. Subjektiva analyser 
fokuserar på förhållandet mellan lärares upplevelser av autonomi och hur den påverkas av inre faktorer 
(yrkeskompetens) (Wilches, 2007 s.256). 

Det är viktigt att skilja på lärarautonomi, isolation och oberoende. Att handla autonomt betyder att 
besitta handlingsutrymme och ha friheten att utnyttja detta medan isolation betyder att vara separerad 
(från andra) och självständighet att handla själv och inte vara beroende av andra. Som nämns ovan är 
samverkan med olika faktorer en nödvändighet för lärare för att kunna utöva autonomi. Lärande och 
autonomi är beroende av en social komponent, Wilches (2007) citerar Benson (2000) som hävdar att 
autonomi handlar mer om att forma det kollektiva samhället än sitt eget liv medan Little (1995) hävdar 
att total självständighet inte är autonomi utan autism (s.253). 
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Boote beskriver lärares yrkesautonomi i termer av professionell handlingsfrihet som kapaciteten och 
skyldigheten att bestämma vilka handlingar som är lämpliga och förmågan att utföra dessa handlingar 
(Wilches, 2007 s.253). Att konceptualisera lärares autonomi som professionell handlingsfrihet 
grundlägger en balans mellan den frihet lärare behöver för att kunna fatta beslut, skyldigheten att 
erbjuda utbildning med hög kvalitet och utomstående styrning av lärares beslutsfattande (Wilches, 
2007). 

Wilches (2007) konstaterar att det inte finns något klart svar på vilka aktiviteter som främjar lärares 
utveckling och utnyttjande av sin autonomi och att det behövs en medvetenhet om att olika lärare 
reagerar olika på samma situationer. Att lärare får möjlighet att fatta fler beslut betyder inte att de 
upplever en högre grad av lärarautonomi eftersom större ansvar eller handlingsutrymme kräver högre 
kompetens. Lärares faktiska beteende formas av yrkeskompetens samt yttre och inre begränsningar där 
lärares upplevelse av autonomi är en sådan inre faktor. Detta betyder att lärares upplevelser av autonomi 
ska undersökas i ljuset av personliga värderingar och i relation till personliga och externa faktorer som 
påverkar beteendet, samt i förhållande till yrkeskompetens (Ibid., 2007).  

2.2.2 objektiva analysnivåer 
Enligt Wilches (2007) tenderar analyser som fokuserar på autonomi ur ett individperspektiv att bortse 
från den politiska aspekten av undervisning och skolning. Ur en objektiv synvinkel kan lärarautonomi 
konceptualiseras som förmågan att styra över kursplane- och skolfrågor. Denna påverkas av en rad olika 
yttre faktorer som arbetsbörda, tid, administrativa sysslor, policys, stöd eller brist på stöd från kollegor 
och ledning och centraliserade maktstrukturer. Analyser på objektiv och kritisk nivå undersöker de olika 
domäner där lärare utövar sin autonomi och de olika externa begränsningar som påverkar. 

Som tidigare nämnts delar Wilches (2007) in lärares utövande av sin yrkesautonomi i fyra domäner: 
undervisning och bedömning, utveckling av läro- och kursplaner, skolverksamheten och fortbildning (se 
figur 1, s.7). Lärares autonomi varierar när det gäller undervisning och bedömning och bestäms till stor 
del av yrkeskompetens, centrala kursmål och förekomsten av standardiserade prov. Kollegialt och 
administrativt stöd spelar en viktig roll i implementerandet av läro- och kursplansutveckling. Även här 
varierar lärares involvering och den påverkas bland annat av kulturella traditioner och lärares 
pedagogiska syn. Lärares beslutsfattande inom administrativa delar av skolverksamheten är hårt 
kontrollerat och är beroende av lärarens position i verksamheten då administrativ personal besitter en 
högre grad  av autonomi jämfört med lärare. Inom denna domän styrs lärare både synligt och osynligt. 

Den fjärde och sista domänen där lärare utövar sin yrkesautonomi är inom fortbildning, det vill säga 
vilken möjlighet de har att delta i yrkesrelaterad vidareutbildning och vilken möjlighet de har att 
påverka dess innehåll och form.  

Enligt Wilches (2007) har forskningen inga slutgiltiga belägg för inom vilka av dessa områden lärare 
känner sig mer autonoma eller där utövandet av yrkesautonomi är mer förekommande. Om lärare 
förväntas utnyttja sin beslutsförmåga måste de få möjligheten och verktygen att göra detta. Lärares 
upplevelse av autonomi är relevant eftersom alla lärare är olika och detta är något som utomstående 
aktörer måste förhålla sig till, just därför är det viktigt att ta hänsyn till demografiska aspekter i valet av 
deltagare för studier och metodval. Det är även av vikt att undersöka lärares yrkesautonomi över alla 
fyra domäner då alltför snäva undersökningar kan ge missvisande analyser, detta gäller både för 
kvantitativa och kvalitativa studier.  
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Lika viktigt är att särskilja lärarautonomi, motivation och kompetens. Att en lärare innehar 
autonomi betyder inte att hen använder den. Motivation och yrkeskompetens är faktorer som främjar 
eller hindrar en lärare att utöva sin autonomi, en lärare kan ha möjlighet att fatta beslut i skolfrågor men 
välja att inte göra det på grund av bristande yrkeskompetens eller avsaknad av motivation (ibid, 2007). 
Wilches (2007) avslutar med att klargöra vad lärarautonomi inte är, lärarautonomi är inte 
självständighet eller isolering. 

Enligt Wermke & Salokangas (2015) går det inte att bortse från den nationella kontexten i 
undersökningar av lärares autonomi. För att förstå mekanismerna bakom lärares handlande måste vi se 
bortom den vardag de verkar i och sätta dem i relation till samhällets kultur, ideologi och historia.  Även 
Wilches (2007) nämner vikten av att ta hänsyn till de personliga och utomstående faktorer som formar 
lärares beslutsfattande. I undersökningar som rör svenska lärares upplevelser är det därför nödvändigt att 
utgå från svenska förhållanden. 

2.3 Lärares autonomi i svensk kontext 
Lundström (2015) diskuterar hur svenska lärare uppfattar och förhåller sig till de förändringar som skett 
i  deras yrkesautonomi i ljuset av de skolreformer som skett sedan början av 1990-talet. Han hävdar att 
både lärarprofessionen i stort och lärares autonomi urholkats, främst på grund av införandet av New 
Public Management (NPM) där styrnings- och ledningsmetoder från den privata sektorn används för 
att öka effektiviteten i den nya marknadsanpassade skolan. Enligt Lundström (2015) måste skolans 
olika sociala och politiska förutsättningar beaktas i analyser av lärares autonomi. 

Lundström (2015) anser att det alltid finns utrymme för lärarautonomi men det är stor variation 
mellan skolorna och lärares möjlighet att skydda sin autonomi beror till stor del på individer och 
gruppers förmåga att utnyttja de möjligheter som finns. Han anser att en en kombination av policys har 
minskat lärarprofessionens autonomi vilket i sin tur minskat lärares autonomi, även om detta inte var de 
enskilda policyernas mål. 

Lundström (2015) menar att det skett en maktförskjutning från lärare mot kommunala 
administratörer, elever, andra marknadsaktörer och rektorer. Rektorerna har nyckelrollen i det 
systematiska kvalitetsarbetet och har numera ofta administrativ kompetens istället för lärarbakgrund, 
dock kan även rektor sägas vara begränsad i sin autonomi då hen också har kommunen eller 
friskoleaktören att förhålla sig till. Ökad autonomi från skolledningshåll behöver inte heller betyda 
någon minskning i den kollegiala eller individuella lärarautonomin då de flesta skolledningar inte har 
något att vinna på att detaljstyra verksamheten. Rektors betydelse bör dock inte underskattas då 
skolledningens autonomi tvärtom kan användas för att öka lärares autonomi. Något som också måste 
beaktas är den stora skillnaden mellan (och inom) skolor, en del men inte alla lärare upplever att den 
praktikbaserade yrkesautonomin ser ut som den traditionellt gjort (Ibid., 2015). 

Forsberg & Wermke (2016) konstaterar i likhet med Lundström (2015) och Frostenson (2015) att 
det skett ett autonomiskifte i den svenska skolan sedan 1990-talet och att både den institutionella 
autonomin och tjänsteautonomin har begränsats. Situationen för lärare har gått från en utökad 
institutionell och en begränsad tjänsteautonomi till det motsatta, en utökad tjänsteautonomi och en 
begränsad institutionell autonomi.  Idag är båda dimensionerna av autonomi begränsade och både 
input- och resultatkontroll har ökat. En försvagad institutionell autonomi leder till en skörare 
tjänsteautonomi, i och med att lärare saknar en kollektiv röst blir de lättare att styra (Forsberg & 
Wermke, 2016). 
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Frostenson (2015) hävdar att den påverkan stat, kommuner och privata entreprenörer haft på 
ramarna för läraryrket pekar mot en avprofessionalisering där lärares faktiska inflytande (i form av  
yrkesautonomi) har underminerats de senaste årtiondena. Paradoxalt nog kan lärarcertifieringen enligt 
honom ha bidragit till detta, reformen stöddes principiellt av lärarfacken men organiserades så att 
bedömningen av av innehållsmässig kvalitet och relevans skedde statligt istället för professionellt. Även 
Forsberg & Wermke (2016) ser minskat fackligt inflytande som en trolig bidragande orsak. De pekar 
även på införandet av individuella löner, något som Lundström (2015) också poängterar då han ser det 
som problematiskt att utvärderingar är kopplade till lönesystemet.  

Utvärderingen av skolorna har ökat och användningen av nationella prov sträcker sig över fler ämnen 
och lägre ner i åldrarna samtidigt som de givits större betydelse i bedömningen. Det fria skolvalet gav 
ökade möjligheter för elever men NPM:s fokusskifte till ett kundperspektiv med ökad emfas på 
elevernas personliga utveckling och omvårdnad istället för professionens traditionella kunskapsvärden 
medförde att lärares professionella auktoritet och autonomi ytterligare underminerades (Frostenson, 
2015; Forsberg & Wermke, 2016). Detta skapar en konflikt för lärare mellan att vara autonoma och 
samtidigt svara mot alla standarder och krav på ansvarsskyldighet men det kan fortfarande finnas 
utrymme för lärare att vara autonoma även om trenden går mot en generellt minskad autonomi 
(Frostenson, 2015).  

2.3.1 Svensk kontext ur ett multidimensionellt perspektiv  
Forsberg & Wermke (2016) diskuterar utvecklingen av svenska lärares autonomi sedan 1980-talet ur ett 
styrningsperspektiv där de undersöker hur staten kan villkora och styra lärares autonomi genom 
utbildningsreformer. De anser att lärares autonomi alltid måste ställas i relation till den inre kontrollen 
från professionen och den yttre kontrollen från statligt håll. Vidare för de fram argumentet att 
autonomin under den undersökta perioden både ökat och minskat.  

I linje med bl. a Frostenson (2015) och Wermke (2013) ser Forsberg & Wermke (2016) lärares 
autonomi som multidimensionell där olika dimensioner av lärares autonomi diskuteras separat och 
tillsammans skapar en komplex helhetsbild. För att minska komplexiteten men ändå ha möjlighet att 
undersöka frågan ur ett styrningsperspektiv använder de likt Wermke (2013) sig av en tvådimensionell  
analysmodell som består av en institutionell dimension (institutional dimension) och en tjänstedimension 
(service dimension). Den institutionella autonomin syftar likt Frostensons (2015) yrkesautonomi på 
lärarprofessionens handlingsutrymme medan tjänsteautonomi inkluderar både den individuella lärarens 
autonomi och skolans autonomi och handlar om kontakten mellan lärare och  klient, det vill säga yrkets 
praktik. 

Enligt Frostenson (2015) är den allmänna uppfattningen (i Sverige) att lärares professionella status 
ständigt utmanas, att de avprofessionaliserats och att de som ett resultat av detta fått ett allt tuffare 
arbetsklimat. Utifrån ett lärarperspektiv problematiserar han antagandet att denna avprofessionalisering 
automatiskt skulle leda till minskad yrkesautonomi genom en analys i tre nivåer där han särskiljer 
generell, kollegial och individuell yrkesautonomi. Frostenson (2015) ser skolor som komplexa system 
där en grupps autonomi påverkar andras och där utmanandet av autonomin på en nivå automatiskt ger 
konsekvenser på andra nivåer. 
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2.4 Autonomi som multidimensionellt koncept 

2.4.1 Autonomi som ett kontinuum 
Forsberg & Wermke (2016) utgår från Ballous (1998) definition av autonomi som ”the quality or state 
of being self-governing” (s.105) där autonomi beskrivs som ”the capacity of an agent to determine it´s 
own actions within a system of principles and laws to wish the agent is dedicated” (s.105), fritt översatt 
egenskap eller tillstånd av självstyre där en aktör har kapacitet att självständigt välja sina handlingar 
inom ett system av principer och lagar som aktören förhåller sig till.  

De beskriver lärarprofessionens autonomi som ett kontinuum där utökad eller begränsad autonomi 
är extremer på motsatta änden av skalan. Tjänste- eller institutionell autonomi kan regleras antingen 
genom att lärarprofessionen ansvarar för utbildningen inom givna ramar (input control eller input-
styrning) eller genom att definiera önskvärda resultat av utbildningen och sedan mäta dessa (outcome 
control eller resultatstyrning). Oavsett hur vägen till resultat ser ut är målet med båda typerna av styrning 
att minska komplexiteten i den offentliga skolan och erbjuda likvärdig utbildning (Ibid., 2016).  

Input-styrda skolsystem kännetecknas enligt Forsberg & Wermke (2016) av en utökad  institutionell 
autonomi där lärarkårens professionella resonemang avgör vilka standarder och metoder som ska 
användas i skolan. Lärares handlande styrs genom kollegialitet, yrkesetik och yrkeskultur. 
Tjänsteautonomin är däremot begränsad då staten styr skolans ekonomiska resurser, utbildningens 
ramar och lärarutbildningen.  

I ett resultatstyrt skolsystem där andra aktörer bestämmer vad som är lämplig kunskap och hur den 
ska utvärderas har lärarkåren en begränsad institutionell autonomi. Den individuella läraren åtnjuter 
dock en utökad tjänsteautonomi då hen har möjlighet att själv välja innehåll och metoder i 
undervisningen (Ibid., 2016). 

Forsberg & Wermke (2016) anser att läraryrket är statens viktigaste form av styrning i sin strävan att 
erbjuda utbildning för alla. I institutionaliserade miljöer som folkbildning finns alltid parter som sätter 
reglerna och parter som måste följa dem, det handlar alltid om styrning.  

2.4.2 Lärares yrkesautonomi i tre nivåer 
Frostenson (2015, s.22) delar in lärares yrkesautonomi i tre nivåer; generell yrkesautonomi (generell 
nivå), kollegial yrkesautonomi (yrkesnivå) och individuell yrkesautonomi (lärarnivå).  

Generell yrkesautonomi syftar på professionens ramar t. ex skolorganisation, läro- och kursplaner, 
lärarutbildning och ledningsideologier. Utövandet av yrkesautonomi på denna nivå yttrar sig som lärares 
inflytande över skolövergripande frågor på lokal nivå (som styr lärares arbete).  

Decentralisering antyder att den lokala skolledningen har avgörande inflytande i frågor rörande 
pedagogik, styrning och organisation av lärares yrkesarbete. Enligt Frostenson (2015) kan man tolka 
detta som att ledningens autonomin har ökat, möjligtvis på bekostnad av lärarna. Han frågar sig hur 
sådant ledningsinflytande används och om det står i konflikt med det kollegiala inflytandet.  

Kollegial yrkesautonomi kan beskrivas som lärares kollektiva frihet att influera och besluta om 
verksamheten på lokal nivå. Från ett generellt perspektiv kan autonomin vara begränsad på så sätt att 
alla lärare t.ex måste arbeta efter en viss vision eller pedagogik men den behöver inte vara det på 
kollegial nivå. I en gemensam praxis kan ledningsidéer om metodik och ramar för verksamheten 
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samexistera med kollegiala idéer om innehåll och generella former för arbetet, det vill säga 
decentralisering behöver inte automatiskt betyda mindre autonomi på yrkesnivå (Frostenson, 2015). 

Enligt Frostenson (2015) genereras kollegial yrkesautonomi genom två processer - delegering och 
samarbete, vilket antingen kan innebära ledningsmandat för att organisera arbetet kollegialt eller genom 
att individuell autonomi används kollegialt. Från ett yrkespraktiskt perspektiv kan slutresultatet vara 
detsamma. Kollegial autonomi och individuell autonomi kan också samexistera, t. ex när flera lärare 
använder samma lärobok men en egen metod för undervisningen. En tredje ovanlig process är när 
kollegial autonomi och ledningsautonomi konvergerar, som i kollegialt drivna skolor.  

Individuell autonomi kan enligt Frostenson (2015) förstås som den individuella lärarens möjlighet 
att influera innehållet, ramarna och styrningen av sin yrkespraktik. Ett väsentlig utrymme för  handling 
och beslutsfattande inom de givna ramarna är knutet till den individuella lärarens yrkesutövande. Lärare 
har potential att utöva sin yrkesautonomi när ledningen har tillit till den individuella läraren eller inte 
har möjlighet att kväsa autonomiutövandet. 

2.5 Den valda forskningen i relation till uppsatsens studie 
I likhet med Wilches (2007), Frostenson (2015) och Wermke (2013) ser den här studien lärares 
autonomi som ett multidimensionellt koncept. Lärares autonomi kan vara begränsad i ett sammanhang 
och främjad i ett annat, det går således inte att fokusera bara på en dimension av autonomiutövandet för 
att få en rättvisande bild. I undersökningar inom området gäller det för forskaren att fokusera på det 
som ska undersökas och ta hänsyn till de relevanta dimensionerna. Lärares autonomi är även 
kontextbaserad, den är beroende av sammanhanget och kontexten på varje nivå måste tas i beaktande, 
individuellt, kollegialt, skollokalt, lokalt och nationellt (Wilches, 2007; Frostenson, 2015; Wermke, 
2013). Studiens forskningsfrågor behandlar flera aspekter av Wilches (2007) domäner, undersökningen 
har en subjektiv ingång då den handlar om lärares personliga upplevelser men en objektiv 
problematisering av yrkesautonomi då den behandlar maktstrukturer.  

Denna studie intar Frostensons (2015) hållning där lärares autonomi i individuell och kollegial form  
ses som något reellt som har betydelse för hur skolverksamheten fungerar, även Ingersolls (1996; 2003) 
forskning som presenteras närmare i uppsatsens teoriavsnitt ser lärarens autonomi som reell och central 
för skolans verksamhet. Lärare påverkas av en mängd olika faktorer men lärare kan också påverka! 

Att lärare ges fler möjligheter att fatta beslut betyder enligt Wilches (2007) inte att de upplever en 
högre grad av lärarautonomi eller att de utnyttjar sin autonomi, större ansvar eller handlingsutrymme 
kräver högre kompetens. För att utnyttja sin beslutsförmåga behöver lärare både möjlighet och verktyg. 
Wermke (2013) undersöker sambandet mellan fortbildning och autonomi och det är något som är av 
vikt även i denna studie. Den som kontrollerar villkoren för fortbildning kontrollerar indirekt lärares 
autonomiutövande.  

Wilches (2007) betonar även att lärande och autonomi är beroende av en social komponent då 
autonomt handlande kräver frihet att utnyttja sitt handlingsutrymme, självständighet och isolering 
innebär istället att handla oberoende och separat från andra. Samverkan med olika faktorer är därmed 
en nödvändighet för lärare för att kunna utöva sin autonomi. Studien vill visa på till vem eller vad lärare 
måste förhålla sig till i sitt beslutsfattande och vad det får för inverkan på lärares autonomi.  

Forsberg & Wermke (2016) frågar sig var autonomin bör existera, i klassrummet, i den enskilda 
skolan eller i skolverksamheten i stort? Även om det skulle gå att fastställa på vilken nivå autonomin bör 
finnas är resultatet beroende av hur maktstrukturerna skulle se ut, delegering eller icke-delegering av 
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makten skulle kunna ge vitt skilda konsekvenser. Detta ger upphov till frågan vilka som bör ha makten i 
skolan och över vad? Wilches (2007) konstaterar att lärarautonomi inte är självständighet eller isolering, 
detsamma kan hävdas gälla för kollegial autonomi, ledningsautonomi, huvudmannens autonomi och så 
vidare. Det naturliga vore då istället att ta reda på var den huvudsakliga autonomin inom skolan bör 
finnas och hur maktfördelningen och delegeringen av beslutsfattande bör se ut. Studien ger en bild av 
de medverkande lärarnas åsikter och en indikation på hur det förhåller sig i just deras skolor. Om det 
finns skillnader i maktfördelning mellan skolorna vad beror denna på? 

Viktigt att komma ihåg är att det i slutändan handlar om lärares perspektiv, alltså inte om hur det 
faktiskt är utan hur det upplevs vara. Lundström (2015) konstaterar att det inte kan sägas att lärares 
berättelser är sanningen men att de är av yttersta vikt för att förstå lärares yrkesmässiga handlande och 
lärarprofessionens utveckling.  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3 Teori 
I detta kapitel presenteras studiens teori genom en sammanfattning av R. M Ingersolls forskning. Här 
redogörs för Ingersolls utgångspunkter, hans syn på skolan och läraren samt Ingersolls ståndpunkter i 
förhållande till den forskning som presenterats ovan. 

3.1 Inledning 
I denna studie undersöks lärares autonomi utifrån ett kontrollperspektiv genom Ingersolls (1996; 2003) 
teori om vem som styr lärares arbete. Han tar avstamp i organisation- och utbildningssteoretisk 
forskning för att undersöka maktfördelningen i skolor.  

Ingersoll (2003) drar paralleller till Thomas Kuhns paradigmteori där forskningen drivs framåt 
genom att fokusera på anomalier för att på så vis komma fram till nya teorier som inbegriper dessa 
undantag och omvärderar tidigare kunskap (Ingersoll, 2003, s.16; Gilje & Grimen, 2007). Han anser 
att skolor är en sådan anomali inom det organisationsteoretiska fältet och att det måste utvecklas nya 
teoretiska ramverk för att förstå hur skolorganisationen fungerar (Ingersoll, 2003).  

Ingersoll är en av auktoriteterna inom den amerikanska skolforskningen och även inom fältet i stort, 
trots att hans arbete i huvudsak behandlar amerikanska förhållanden är hans resonemang i högsta grad 
relevant även för att diskutera den svenska skolan. Hans tankar kring maktfördelning och dess inverkan 
på autonomi är inte beroende av nationell utan av organisatorisk kontext.  

3.2 Ingersoll´s utgångspunkt 
I analyser av maktfördelningen i skolor måste tyngdpunkten enligt Ingersoll (1996; 2003) ligga på vem 
som kontrollerar de nyckelbeslut som påverkar innehåll och villkor för lärares arbete. 

Genom att analysera lärares möjlighet att fatta beslut kring kärnfrågor i skolans 
utbildningsverksamhet har Ingersoll (1996) undersökt vilken inverkan lärares beslutsförmåga har för en 
väl fungerande skola där en av de viktigaste aspekterna är ett positivt skolklimat. Fokus ligger dels på 
hur stort inflytande lärarkollegiet har över skolpolicy och dels på lärares individuella autonomi. För 
Ingersoll (2003) innebär autonomi att individer har en hög grad av kontroll över frågor som rör deras 
dagliga aktiviteter. Lärares beslutsförmåga ses i relation till graden av konflikt mellan lärare, elever och 
skolledning. 

Ingersoll(1996) konstaterar att lärares inflytande har en positiv effekt på skolans verksamhet men att 
effekten är beroende av inom vilka aktiviteter lärare har inflytande och handlingsutrymme. Hans 
resultat indikerar att lärares inflytande inom skolans sociala sfär av är av störst betydelse för hur väl en 
skola fungerar. Enligt honom är den allmänna bilden av en bra skola en skola med höga resultat, bra 
skolklimat och sammanhållning.  

I sitt arbete ”Who controls teachers´ work? Power and accountability in America´s schools” går 
Ingersoll (2003) ett steg längre och definierar vilka frågor som bör ställas för att avgöra vem som har 
makt i en organisation: vilka är de viktigaste beslut som tas, vilka standarder och kriterier ska användas 
för att utvärdera hur maktfördelningen ser ut mellan medlemmar i en organisation och hur mäter man 
säkert vem som har makten i de aktuella frågorna och besluten? Med makt menas här i den mån en 
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individ eller grupp influerar eller kontrollerar vissa frågor, beslut, beteenden och individer (Ingersoll 
2003, s.18). 

3.3 Skolans organisation 
Ingersoll (2003) fokuserar på lärares individuella och kollektiva beslutsförmåga, samspelet mellan lärare 
och skolledning inom skolor samt lärares makt i jämförelse med skolledning. En decentraliserad skola 
kännetecknas av en hög grad av lärarmakt och att lärarna har betydande kontroll över sitt arbete sett till 
skoladministratörerna. I en centraliserad skola har skolledningen stor kontroll över lärarnas arbete sett 
till lärarna själva. Enligt Ingersoll (2003) är skolsystemet decentraliserat men skolorna centraliserade.  

Generellt sett har skolforskningen fokuserat på studenternas akademiska resultat men han anser att 
man kan inte bortse från skolans sociala funktion och frågar sig vem som kontrollerar de sociala, 
beteendemässiga och normativa aktiviteterna i skolan. Disciplinen i skolan har fått underordnad 
betydelse trots att det handlar om vems värden och normer som ska genomsyra skolverksamheten. 
Elevens sammanlagda kunskap består i slutändan både av innehållet i läroplanen och sociala normer och 
relationer. Tonvikten har legat på ”hårda värden” trots att skolan fått allt mer ansvar för de ”mjuka 
värdena” i och med att skolan tagit en mer aktiv roll som surrogatförälder (Ingersoll 2003, s.5). 

3.3.1 Kontrollmekanismer  
Ingersoll (2003) definierar byråkrati som en speciell typ av organisatorisk administration som använder 
sig av standardiserade, specialiserade och formaliserade regler och roller för att uppnå organisationens 
mål så effektivt som möjligt. I en byråkratisk organisation finns en tydlig hierarki och en beslutskedja 
där makt och ansvar i kedjans positioner är väl definierade. Byråkrati är en variabel och man talar om 
graden av byråkrati (s.17).  

För att skolan ska kunna ge likvärdig utbildning åt alla är en viss byråkrati nödvändigt. Att fostra 
barn och ungdomar till demokratiska medborgare anses vara en av skolans viktigaste funktioner. Läraren  
är ansvarig för att överföra samhällets normer och värderingar till eleverna. Sett ur ett 
managementperspektiv är rationaliserad byråkrati enligt Ingersoll (2003) ett uppenbart sätt att 
genomföra  denna massutbildning. Organisationer som är svåra att byråkratisera kallas ”loosely coupled 
systems”, löst kopplade system, och skolor är arketypen för dessa. Här uppstår en dikotomi, å ena sidan - 
om skolor är överdrivet styrda hur uppnås lärarengagemang och samarbete? Å andra sidan - om de är för 
löst styrda hur uppnås organisatorisk kontroll? Spänningen i skolan mellan den nödvändiga byråkratin 
och den lika nödvändiga avbyråkratiseringen är enligt Ingersoll (2003) oundviklig och en ständig källa 
till problem och debatt. 

Fördelarna med en byråkratisk skolorganisation är likvärdighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Enligt 
Ingersoll säger Weber att poängen med formaliserade regler inte bara är att styra anställda utan även att 
fostra engagemang  och lojalitet till organisationen (Ingersoll, 2003, s.64). Att ha tydliga regler kan vara 
positivt för de anställda då de klargör ansvarsfördelningen men de kan även vara till nackdel i arbete 
som är beroende av en viss flexibilitet. I en komplex miljö som skolan kan det aldrig finnas regler för att 
täcka in alla eventualiteter (Ibid., 2003).  

Att bara se till begreppen byråkrati jämte decentralisering är en förenkling då de flesta organisationer 
är en blandning av dessa två ytterligheter. En löst kopplad organisation är inte liktydigt med att lärare 
har en hög grad av autonomi eller med en decentraliserad organisation, det kan istället vara en källa till 
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administrativ makt och centralisering. Icke-byråkratiska miljöer kan tvärt om vara mer centraliserade än 
byråkratiska och en brist på standardiserade regler kan vara en källa till administrativ makt och 
centralisation. I en sådan organisation har anställda betydande kontroll över sitt arbete och stort ansvar 
för att utföra sina sysslor, från den anställdes synvinkel är det dock oklart vilka skyldigheter denne har 
jämfört med mer standardiserat arbete. 

Maktstrukturer i skolan kan vara synliga, osynliga, formella och informella. Ingersoll (2003) gör en 
viktig skillnad mellan delegering av ansvar och delegering av makt. ”The division of labour is a 
distribution of responsibility and control” (Ingersoll, 2003 s.143), att fördela arbete och ansvar är ett av 
ledningens viktigaste mandat. Att delegera beslutsfattande inom mindre viktiga frågor används ofta som 
en form av subtil maktcentralisering, anställda upplever en delaktighet i styrningen av organisationen 
som i realiteten inte existerar, lärare har normalt inte mycket kontroll över nyckelbeslut rörande sitt 
arbete men mycket ansvar (Ingersoll, 1996). Ingersoll (2003) anser därför att det är nödvändigt att inte 
bara undersöka de mer uppenbara och synliga metoderna att kontrollera anställda, han ställer sig frågan 
om skolans inbäddade strukturer styr, influerar eller begränsar lärares arbete. Det är större chans att 
riktlinjer, regler och policys som blir vardagsnormer efterlevs och det är mindre risk för att de ifrågasätts, 
de är därmed effektiva kontrollmetoder (s137). Att det saknas uppenbara metoder för styrning kan 
indikera att de dolda kontrollmetoderna är effektiva, en ledning som ger de anställda ansvaret att uppnå 
målen och styra arbetet utövar en mindre uppenbar form av styrning. Ett individuellt fokus där mer 
ansvar och engagemang leder till högre lön innebär konkurrens mellan lärare att göra ett bra jobb, 
horisontella konflikter mellan anställda istället för vertikala mellan lärare och ledning är en fördel sett 
från skolledningens sida. Här spelar det också in vem som bestämmer vad som är meriterande 
prestationer i och med att även det blir en form av styrning (ibid, 2003).  

En annan dold kontrollmekanism är administration. Lärares skyldighet att dokumentera 
undervisning och andra sysslor blir indirekt en möjlighet för ledningen att följa upp och kontrollera att 
lärare gör det de ska (Ingersoll, 2003, s.116). Även utomstående aktörer kan utöva en form av dold 
kontroll, lärare har stort ansvar för sina elever, både socialt och akademiskt. Samhälle och föräldrar 
uppfattar ofta lärare som mer ansvarsskyldiga än de faktiskt är och lärare tror att de kommer att hållas 
ansvarsskyldiga, en förväntad negativ reaktion är i sig självt en kontrollmekanism (Ingersoll, 2003).  

Den som har kontroll över resurser har också makt, det innefattar dock inte bara pengar. Även 
organisatoriska mandat som schemaläggning, klassrumsfördelning och liknande är resurser. Här finns en 
potentiell kontrollfaktor där lärare konkurrerar sinsemellan om att få sina önskemål tillgodosedda.  
Risken finns också att det uppstår en kultur av tjänster och gentjänster. Lärare hamnar automatiskt i en 
beroendeställning, inte bara på grund av resursfördelning utan även för att lärare är beroende av 
uppbackning från skolledningen i sina beslut, särskilt i konfliktsituationer (Ibid., 2003). 

3.4 Vem är läraren? 
Ingersoll (2003) ser läraren som ”the man or woman in the middle”, det vill säga en mellanchef. Lärarna 
ska se till att eleverna tillgodogör sig akademiska och sociala färdigheter efter skolledningens direktiv. 
Både ledningen och allmänheten ser dock ofta lärare som en del av dem som bestämmer i skolan 
eftersom de är ansvariga för arbetarna, eleverna, men lärare är snarare ledningens ombud.  

Ingersoll (2003) betonar att även om läraryrket kan ses som en profession är lärare inte professionella 
i den bemärkelsen att de inte kan välja sina klienter. Lärare kan inte vägra att undervisa sina elever men 
elever kan inte heller vägra undervisning på grund av skolplikten. Som en jämförelse kan nämnas 
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universitetet där studenten är ansvarig för sitt eget lärande medan grundskollärare är ansvariga för sina 
studenters beteende, motivation och prestation. I förhållandet mellan klienten och den professionelle 
brukar klienten ha ett ansvar för att samarbeta och följa rekommendationer. Elever har rätt att gå i 
skolan men också skyldigheter, det är dock svårt för lärare att se till att dessa efterlevs. Lärare är sårbara 
för sociala problem i klassrummet eftersom de inte kan göra så mycket åt dem. Lärare har 
föräldraliknande ansvar men inte alls samma möjlighet som föräldrar att få barnen att samarbeta, de har 
heller inte så mycket att sätta emot. Kort och gott är den professionelle en expert som har mycket att 
säga till om när det gäller klientens bästa medan läraren är en aktör som utför sysslor som andra bestämt 
(Ibid., 2003). 

Enligt Ingersoll (2003) har läraryrket generellt sett låg status vilket brukar medföra lite makt, något 
lärare i allmänhet inte lägger så stor vikt vid. De väljer istället yrket på grund av möjligheten att bidra 
till samhället och hjälpa andra (Ingersoll, 2003). Dessa karaktärsdrag rimmar med Ingersolls (2003) 
påstående att en del av lärares professionella karakteristika är baserade på åsikter om att lärare ska vara 
engagerade, entusiastiska och omhändertagande. Ingersoll (2003) konstaterar att organisationer både 
behöver och drar nytta av anställdas engagemang men det är också något som kan utnyttjas till lärares 
nackdel.  

Det är lätt att skylla på lärare när det inte fungerar för en elev, om lärare bara vore mer engagerade 
kommer problemet med stökiga elever att försvinna och en rad problem att lösas. Det görs ofta ett 
antagande om att det är läraren, inte organisationen eller samhället som är ansvariga för elevernas sociala 
utveckling och välmående när de befinner sig i skolan. Lärare som inte vill acceptera allt för stort socialt 
ansvar i sitt uppdrag skuldbeläggs samtidigt som motsatsen inte belönas. Detta är enligt honom en syn 
som visats sig delas även av professorer inom utbildningsvetenskap dvs de som forskar om och utbildar 
lärare, men detta synsätt bortser från organisationens och maktfördelningens roll i skolan (Ibid., 2003).  

Enligt den konventionella synen på fördelningen av makt i skolor är läraren i stort sett fri att göra 
som hen vill i klassrummet. Lärares arbete beskrivs enligt Ingersoll (2003) ofta enligt 
äggkartongsmodellen där lärare är styrda av en skolledningen och är separerade och isolerade i sina 
klassrum. Även i skolor med mycket kollegialt samarbete utförs merparten av arbetet ensamt. Det är 
upp till varje lärare att ta ansvar för att utföra och lyckas med sitt arbete, något Ingersoll (2003) kallar 
individuella lösningar på organisatoriska problem, dock så kan detta individuella ansvar bidra till 
ansträngning, engagemang och lojalitet från de anställda (s171). Detta ansvar och spelrum kan lätt 
misstolkas för handlingsfrihet och beslutsförmåga men i själva verket har lärare stort ansvar att 
implementera beslut men lite inflytande över själva besluten. När lärare får för stor arbetsbörda börjar 
de enligt Ingersoll (2003) hitta sätt att förenkla sitt arbete genom att standardisera undervisningen på 
olika sätt, ett exempel kan vara att använda färdiga planeringar (Ingersoll, 2003, s.152). Att på olika sätt 
förenkla och standardisera arbetet kräver en mindre professionell arbetskraft, denna metod att dela upp 
ett komplext arbete i enkla beståndsdelar kallas ”deskilling”, fritt översatt förenkling. Ur ett 
managementperspektiv gör en personalstyrka där alla kan utföra alla sysslor det enklare och billigare att 
organisera arbetet. Det akademiska arbetet i skolan kan förenklas men inte det sociala, människor är av 
naturen komplexa (Ingersoll, 2003, s.154-158).  

3.5 Avslutande sammanfattning av teori och forskning 
Det råder konsensus om att lärare utför ett viktigt arbete men oenighet om hur det ska utföras och vad 
”slutprodukten” av undervisning ska vara. Fokus i skolan ligger på akademiska kunskaper men 
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socialisering blir en biprodukt av undervisningen, lärares inflytande över skolans sociala funktioner har 
inte setts som lika viktigt som de akademiska delarna trots att dessa visat sig ha avgörande betydelse för 
ett positivt resultat. Ingersoll (2003) konstaterar att graden av kontroll och vem som besitter den beror 
på var man tittar men generellt tar administratörer strategiska beslut utanför klassrummet och lärare 
operationella beslut i klassrummet (Ingersoll, 1996). Läraren befinner sig likt en mellanchef mitt 
emellan skolledning och elever och måste förhålla sig till deras krav och behov, ett stort ansvar ställs mot 
ett litet mandat. Läraren i mitten kan sägas vara centrum i det löst kopplade systemet.  

En vanlig slutsats inom fältet är att det pågår en avprofessionalisering av läraryrket som dock inte 
behöver innebära en minskad autonomi på praktiknivå (Frostenson, 2015; Forsberg & Wermke, 2016; 
Lundström, 2015). Ingersoll (2003) anser att läraryrket inte är en profession i den traditionella 
bemärkelsen eftersom lärare inte har samma maktförhållande gentemot sina klienter som t ex. en läkare 
men även han anser att det skett en avprofessionalisering och ser detta som ett problem. Lärare har fått 
större ansvar för elevernas sociala utveckling och ett fokus bort från akademiska värden till omvårdnad 
är i sig en statusminskning. Frågan är dock om avprofessionaliseringen av läraryrket är ett icke-problem 
för den individuella läraren? Om en lärare upplever sig ha en tillfredsställande grad av autonomi i sin 
praktik märker denne kanske i realiteten inte av någon förändrad syn på yrket. Däremot ger 
avprofessionaliseringen säkerligen konsekvenser för läraryrket och lärares arbetsmiljö i ett större 
perspektiv när det gäller lärarutbildning, nyrekrytering, arbetsuppgifter, tilliten till lärare och synen på 
vem läraren är. Ett faktum är dock att samhället förändras och så även synen på skolan.  

Ingersoll (2003) anser att skolverksamhetens sociala funktioner har stor betydelse för ett bra 
skolklimat. Frostenson (2015) menar att kundperspektivet i den svenska skolan gjort att mer fokus lagts 
på eleverna och deras personliga utveckling, om det blivit en större enfas på mjuka värden i den svenska 
skolan borde den väl fungera bättre? Eftersom lärares autonomi har begränsats både på individuell och 
institutionell nivå implicerar det att lärare inte har makt över dessa sociala frågor, något som Ingersoll 
(2003) menar är väsentligt för en välfungerande skola (Forsberg & Wermke, 2016). Vem som har makt 
över dessa mjuka värden i studiens skolor kan ställas i relation till lärarnas uppfattningar om hur väl 
deras skola fungerar. Det måste påpekas att i jämförelse med de amerikanska förhållandena som 
undersöks i Ingersolls studier har svenska lärare betydligt större befogenheter till disciplinära åtgärder 
inom sitt eget klassrum dock brukar gemensamma ordningsregler ofta bestämmas kollegialt i båda 
kontexterna.  

Ingersoll (2003) diskuterar skillnaden mellan olika lärare så till vida att han konstaterar att lärare på 
universitet och högskola har en betydligt högre grad av autonomi än lärare i lägre årskurser. En 
förskollärare och en gymnasielärare har olika arbetsuppgifter och därmed olika möjligheter att utöva 
autonomi, lärares olika positioner avgör vilka mandat de har och maktstrukturer och lärarinflytande kan 
således se olika ut på olika stadier (Wilches, 2007; Frostenson, 2015; Wermke, 2013). Tillsammans kan 
olika lärares uppfattningar ändå skapa en helhetsbild av en skolverksamhet.  

Ingersoll (2003) relaterar sina resultat till hur den amerikanska skolan bör reformeras och gör ingen 
riktig ansats till att presentera en färdig teori, om hans slutsatser sammanfattas skulle de dock kunna 
ligga till grund för ett teoribygge. Han konstaterar att lärares inflytande inom skolans sociala sfär står i 
relation till hur väl skolverksamheten fungerar och att decentraliserade skolor har ett bättre skolklimat 
och alltså kan sägas vara mer välfungerande. Även decentraliserade skolor kan vara centraliserade men 
decentraliserade skolor har en subtil styrning jämfört med den centraliserade skolans tydliga 
beslutskedja. Ingersolls (2003) resultat pekar på att dessa dolda kontrollmekanismer är mer effektiva, 
detta skulle delvis kunna bero på att den upplevda känsla av att kunna påverka verksamheten ger lärare 
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motivation att använda sin autonomi vilket är positivt för skolverksamheten (Wilches, 2007; Ingersoll, 
2007). Att delegera beslutsfattande till lärarkollegiet har också potential att stärka sammanhållningen 
mellan lärarna och i förlängningen skolan (Ingersoll, 2003).  

Sammanfattat skulle grunden för en teori baserad på Ingersolls (2003) forskning kunna uttryckas 
som grader av motsatta företeelser: 
• subtil och icke subtil styrning 
• decentralisering och centralisering 
• lärares autonomi rörande mjuka och hårda värden  

I relationen mellan dessa parametrar bör det vara möjligt att komma fram till en brytpunkt där 
balansen mellan lärares autonomi och maktfördelningen i skolan är optimal för en välfungerande skola.  
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4 Metod 
I detta kapitel redogörs för val av metod, urval, analysmetod, validitet och reliabilitet samt etiska 
aspekter. Som bilagor till kapitlet finns projektinformation, samtyckesblankett och intervjuguide (se 
bilagor).  

4.1 Metod för datainsamling 
Enligt Wermke och Salokangas (2016) är en kvalitativ ingång nödvändig för att fånga lärares perspektiv 
(på autonomi). I denna undersökning används ett kvalitativt angreppssätt genom semistrukturerade 
intervjuer med åtta lärare, hälften från en kommunal skola och hälften från en fristående skola. 
Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades i sin helhet. Intervjuerna genomfördes på 
respektive skola och läraren själv valde intervjumiljö, viktigt var även att informanten hade gott om tid 
till förfogande vid intervjutillfället. En trygg och lugn miljö öppnar för ett bättre intervjuklimat 
(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). 

Alla informanter fick informationsmaterial på engelska utskickat om huvudprojektets syfte i 
samband med kontakten inför intervjun. För att öka chansen att få tag på tillräckligt många 
informanter erbjöds ett bokpresentkort på 100:- till de som deltog. Små incitament som inte är 
kopplade till prestation har ingen inverkan på den insamlade datans validitet (Wermke & Salokangas,
2016). 

Innan intervjun startade fick deltagarna skriva under och läsa igenom en samtyckesblankett med en 
kort informationsbilaga om projektet, därefter gavs en kort genomgång av vilka typer av frågor som 
skulle komma att ställas för att få informanten  att känna sig mer bekväm i situationen.  

4.1.1 Intervjuer 
 Operationaliseringen utgår från Ingersolls teori om hur organisation och styrning av lärares arbete 
påverkar skolan. Intervjuguiden syftar till att ta reda på hur lärare förhåller sig till beslutsfattande i sin 
yrkespraktik. Organisatoriska maktstrukturer i skolan ska blottläggas genom att fånga lärares 
uppfattningar kring autonomi och beslutsfattande. 

Från början konstruerades intervjufrågorna efter tanken att öppna frågor bäst skulle fånga lärares  
egna röster och tankar kring autonomi och beslutsfattande (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängnerud, 2003). Den slutgiltiga intervjuguiden är semistrukturerad och innehåller både 
strukturerade och mer öppna frågor. De strukturerade frågorna ger svar på de mer specifika 
funderingarna kring beslutsfattande och de öppna ger läraren chans kommentera och fundera 
självständigt.  
Intervjufrågorna utgår från de fyra forskningsfrågorna:  
1) Vad anser lärare är de viktigaste beslut som ska fattas i skolans verksamhet? 
2) Vem anser lärare fattar dessa beslut (t. ex. rektorn, lärare, huvudmannen, föräldrar)? 
3) Hur kontrolleras och följs beslut upp eller vem säkerställer att beslut sker ”rätt”?  
4) Till vad eller vem behöver lärare förhålla sig till i sitt beslutsfattande? 
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Dessa formulerades om till intervjufrågor med tillägg om vad lärare bygger sina beslut på och vilka 
beslut som lärare har mandat att ta. Läraren ombads även motivera sina svar och komma med exempel 
från sin yrkespraktik. Intervjuguiden började med bakgrundsfrågor för att ge informanten en chans att 
vänja sig vid intervjusituationen.  

För att bli mer lättförståeliga men även för att säkerställa att frågorna gav relevanta data genomfördes 
en provintervju med en mellanchef med akademisk bakgrund, därefter bearbetades frågorna ytterligare. 
Efter den första lärarintervjun visade det sig att frågorna upplevdes som alltför vida. Alltför öppna frågor  
gav informanten för stort tolkningsutrymme och inte tillräckligt med relevant data. Autonomi handlar 
om handlingsutrymme men att bara fokusera frågorna kring själva handlandet fångade inte upp den 
mer personliga aspekten av lärares autonomi, hur lärare uppfattar beslutsfattande (i skolan) hänger ihop 
med hur de ser på begreppet autonomi. Intervjuguiden editerades, frågorna omstrukturerades och 
ytterligare frågor om lärarens tankar kring autonomi lades till.  

4.2 Urval 
En fråga som studien ämnar besvara är om lärares autonomiutövande skiljer sig åt mellan kommunala 
och fristående skolor samt om det finns några strukturella skillnader, studien är således komparativ. Som 
tidigare nämnts är det är stora skillnader i lärares uppfattningar och i skolkultur mellan olika skolor, 
lärares uppfattningar måste sättas i relation till kontexten, att undersöka två olika skolor gör det möjligt 
att göra jämförelser mellan kontexter istället för mellan individer. Att välja informanter på två skolor 
med olika driftsform ger möjlighet att blottlägga eventuella skillnader i olika organisationers påverkan 
på lärares uppfattningar.  

Även om kommunala skolor inte är vinstdrivande strävar de efter en budget i balans och konkurrerar 
på skolmarknaden precis som fristående skolor. Både kommunala och fristående skolor har anammat 
tankesättet där elever ses som kunder och marknadsföring och ett affärsmässigt tankesätt hör till det 
normala. Valet av en fristående skola med en för denna typen av skolor ovanligare driftsform ger 
möjlighet till intressantare jämförelser än mellan två skolor som trots olika huvudmän har liknande 
driftsätt.    

Båda skolorna har ett centralt geografiskt läge i en svensk storstadskommun. Den kommunala skolan 
är en typisk cityskola där många elever utnyttjat det fria skolvalet och reser från andra delar av staden 
och kommunen medan den fristående skolan skiljer sig från typiska vinstdrivande friskolor. Den 
fristående skolan har humanistisk-kristen profil och drivs av en icke vinstdrivande stiftelse, skolan har 
hög status med lång kö och kan välja sina lärare. Skolorna benämns med fingerade namn, den 
kommunala skolan kallas för Sjösala skola och den fristående skolan för St. Isidors skola. 

Wilches (2007) påtalar vikten av att ta hänsyn till demografiska aspekter i empiriska studier, då 
urvalet i denna studie är mycket begränsat görs här ingen större ansats till detta. Lärarkontakter på 
skolorna gav möjlighet att få tag på tillräckligt med informanter inom examensarbetets tidsram. 
Kontakterna på respektive skola ombads undersöka om det fanns intresserade lärare i blandade ämnen 
och i blandade åldrar. En spridning i dessa parametrar ger en rikare empiri och därmed en bredare 
förståelse och högre reliabilitet. 

Urvalet av informanter är inte representativt för lärare i stort. Dels är urvalet så pass litet och ingen  
större hänsyn har tagits till lärarnas demografi. Lärarkontakterna uppmuntrades visserligen att försöka 
hitta lärare med olika bakgrund men vi vet egentligen inte om de utgått från detta eller om de tillfrågat  
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kollegor baserat på t. ex tillgänglighet eller sociala kontakter. Detta är dock mindre relevant för 
undersökningen då den visar  på individuella lärares uppfattningar i relation till skolorganisationen. 

4.2.1 Material 
Materialet utgörs av åtta transkriberade intervjuer, fyra stycken utförda på den kommunala skolan och 
fyra stycken på den fristående skolan. Intervjuerna har transkriberats i sin helhet, utskriften är justerad 
då det är innehållet och inte språket som är av intresse. Alla lärare har fått fingerade namn. I citat 
benämns informanterna med sina fingerade namn och intervjuaren med ”I”.  

4.2.1.1 Informanter 

4.2.2 Generalisering 
Att generalisera betyder att dra allmänna slutsatser från en datamängd. En generalisering är inte exakt 
utan ger en större förståelse för något, med andra ord en grov indikation. Larsson (2009) pekar på att 
det är skillnad mellan empiriska och teoretiska generaliseringar. Vid en empirisk generalisering görs 
antagandet att det specifika samband som undersökts är typiskt för en större helhet eller sammanhang. 
Med teoretisk generalisering menas att dra slutsatser från en eller flera vetenskapliga teorier utifrån 
förutsättningarna för de lokala händelser de observerar och beskriver. I kvalitativ forskning kan 

Skola Namn Ålder 
(år)

Examens
år

Tid som 
yrkesverksam 

(år)
Lärarbehörighet och ämne

Sjösala skola 
(kommunal)

Jörgen 60 1980 36 Grundskollärare
Trä och metallslöjd

Sjösala skola 
(kommunal)

Eva-Lena 52 1990 25 Grundskollärare
SO-ämnen

Sjösala skola 
(kommunal)

Anna 41 2004 ca 10 Grundskollärare
Textilslöjd, SO inriktning religion 

och IT

Sjösala skola 
(kommunal)

Britta 43 1997 18 Grundskollärare
Svenska, engelska, svenska som 

andraspråk 

Sjösala skola 
(kommunal)

Sjösala skola 
(kommunal)

Barbro 46 1996 20 Grundskollärare
SO, kompletterat med svenska

Sjösala skola 
(kommunal)

Jesper 33 2008/
2009

7,5 Grundskollärare
Biologi, fysik, kemi, matematik. 

Gymnasielärare
Biologi, naturkunskap.

Sjösala skola 
(kommunal)

Heiki 39 2004 ca 10 Gymnasielärare
Samhällskunskap, historia

Sjösala skola 
(kommunal)

Lars 42 1999 17 Grundskollärare
Svenska, engelska, franska
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individuella fall generaliseras genom att ta hänsyn till kontexten, fall med liknande kontext kan 
generaliseras till varandra. I kvalitativa intervjustudier går det inte att generalisera från individen, bara 
från helheten. Ett problem med generalisering i studiens sammanhang är att alla lärare är olika, det inte 
går att veta hur många olika uppfattningar det finns i det verkliga livet.  

Det går att öka möjligheterna till generalisering i en kvalitativ studie genom att försöka få så stor 
spridning som möjligt på informanterna, detta är inte applicerbart på denna studie då den endast 
innehåller ett fåtal informanter, istället gör generaliseringar genom likheter i kontext (Ibid., 2009). 
Resultaten från studien är således inte generaliserbara till större grupper av lärare, skolor eller 
sammanhang men kan genom att sättas in ett teoretiskt sammanhang visa på tendenser och mekanismer 
(Forsberg, 2016). Resultaten kan även sättas i relation till befintlig forskning.  

4.3 Analysmetod 
Datan från intervjuerna behandlas genom en tematisk analys med utgångspunkt från Ingersolls (2003) 
teori om maktfördelning och styrning i skolor. Ingersoll (1996; 2003) använder begreppet kontroll i 
betydelsen styrning. Intervjusvaren relateras till skolarenans aktörer och strukturer i skolorganisationen, 
de utskrivna transkripten kodas sedan enligt dessa teman. Aktörer innefattar de olika grupper som 
interagerar på skolarenan och skolans strukturer innefattar maktstrukturer i skolverksamheten. Ett 
centralt teoretiskt begrepp som används i analysen är autonomi, i likhet med Wermke (2013) baseras här 
begreppet autonomi på Ballous (1998, s. 105) definition som lyder; ”the capacity of an agent to 
determine it´s own actions through independent choice within a system of principles and laws to which 
the agent is dedicated”. Med andra ord: en aktörs kapacitet att självständigt välja sina handlingar inom 
ett system av principer och lagar som aktören förhåller sig till. Ingersoll (2003) använder sig av 
begreppet kontroll i bemärkelsen att styra, leda och kontrollera.  

4.4 Validitet och reliabilitet 
När det gäller intervjuer bör man alltid vara medveten om att intervjusituationen kan påverka svaret. 
Informanten befinner sig i en många gånger obekant situation och kan känna sig tvungen att ge ”rätt” 
svar. Detta var något som märktes vid en intervju då informanten flera gånger frågade om hen hade 
förstått frågan rätt eller om det var ett bra svar. Det kan även vara så att informanten friserar sina svar 
eller inte är riktigt ärlig av rädsla för att t ex kritik eller obekväma åsikter på något sätt ska komma fram.  

Intentionen har varit att få informanterna att känna sig bekväma i situationen och tydligt upplysa 
om  deras integritet för att få så sanningsenliga svar som möjligt.  

En spridning av ålder och undervisningsämnen ökar möjligheten att visa på strukturer i skolmiljön 
som är oberoende av lärarens demografiska tillhörighet. Kursplanerna för olika ämnen ser olika ut, en 
del är mer specifika vad gäller kunskapsinnehåll än andra och olika ämnen kan ha olika status. Ett allt 
för homogent urval kan fånga fenomen som är knutna till ett specifikt det ämne, detta är förvisso 
intressant men är inte det som uppsatsen ämnar undersöka. Samtidigt kan ett urval med flera lärare med 
samma ämnen men på olika skolor ge möjlighet att jämföra och på så vis utskilja och utesluta 
ämnesspecifika fenomen från resonemanget och kanske samtidigt ge möjligheter till generalisering dessa 
lärare emellan.  
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Även ålder och yrkeserfarenhet spelar in, en erfaren lärare kanske har lärt sig att kringgå systemet på 
ett annat sätt än en yngre, därmed lägger denne inte märke till strukturer på samma sätt eftersom det 
blir möjligt att blunda för dem.  

4.5 Etiska aspekter  
Undersökningen har genomförts i enlighet med gällande forskningsetiska riktlinjer. Enligt 
Vetenskapsrådet (2002) ställs krav på konfidentialitet, information och samtycke gentemot deltagare i 
forskningsstudier. 

Informanterna har inte uppgett sina namn under intervjuerna och i samband med transkriberingen 
har intervjuerna anonymiserats ytterligare i och med att lärarens fysiska röst tagits bort. Studenten har 
raderat sitt eget inspelade material efter arbetets slutförande. Skolorna benämns som friskolan och den 
kommunala skolan för att ge ytterligare anonymitet i och med att det annars skulle vara möjligt att 
identifiera enskilda lärare genom ålder och undervisningsämne. Där namn anges i samband med citat 
eller i löpande text är dessa fingerade.  
Informanterna fick information om huvudprojektet och examensarbetet i förväg. Innan intervjun fick 
informanterna läsa igenom och skriva på en samtyckesblankett med information om projektets och 
examensarbetets syfte, denna gång på svenska och denna informationsdel fick de sedan behålla om de 
ville (se bilaga).  Informanterna hade möjlighet att när som helst avbryta sitt deltagande i studien och 
det material som involverade dessa skulle då raderas och bortses från i studien. Alla deltagare erbjöds att 
få tillgång till den färdiga uppsatsen.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras resultatet och analysen av den insamlade datan. Resultaten presenteras som en 
sammanställande och jämförande beskrivning av lärarnas åsikter i respektive skola. Därefter besvaras 
studiens forskningsfrågor med hjälp av data från de analyserade intervjuerna. I citat benämns 
informanterna och skolorna med sina fingerade namn och intervjuaren med ”I”. 

5.1 Inledning  
Analysen har skett genom att datan ordnats tematiskt med inspiration av Wilches (2007) domäner och 
analyserats ur ett kontrollperspektiv: hur lärare förhåller sig dels till de olika aktörer som interagerar på 
skolarenan och dels till skolverksamhetens strukturer. Med aktörer menas här de intressenter som verkar 
inom skolarenan och på något sätt kommer i kontakt med skolans verksamhet. Analysen fokuserar på 
kontrollförhållandet mellan huvudman, skolledning, förstelärare, kollegium, elever och föräldrar i 
relation till lärare. Med strukturer menas de mönster och hierarkier som finns inbäddade 
skolverksamheten. Ekonomi, skolkultur, byråkrati och reformer utgör styrningsmekanismer som ställs i 
relation till lärares autonomi. Analysens struktur bygger på Wilches (2007) domäner och resultatet har 
disponerats enligt temana skolverksamhet, skolutveckling och fortbildning och ämnesutveckling, 
undervisning och bedömning. Svenska lärare har numera inte något inflytande på kurs- och 
läroplansutveckling (en av Wilches (2007) fyra domäner) i stort utan främst när det gäller att anpassa 
den egna undervisningen inom ramarna för styrdokumenten (Lundström, 2015). På grund av detta 
samt studiens fokus på maktstrukturer har denna domän inlemmats som ämnesutveckling tillsammans 
med undervisning och bedömning. Skolutveckling involverar lärarna mer eller mindre oavsett på vilken 
nivå i verksamheten den sker och går således hand i hand med fortbildning, därav valet att lägga till 
denna aspekt till fortbildningstemat. Skolorna presenteras först var för sig och sedan jämförande under 
respektive tema.    

5.2 Jämförelse mellan skolorna 
Lärarna i den kommunala Sjösalaskolan beskriver sitt yrke som självständigt och autonomt när det 
gäller beslut som rör undervisningen. Läraren har stor möjlighet att påverka sin vardag och till viss del 
även sin arbetsmiljö eftersom kollegiet gemensamt beslutat om vilka sociala normer och ordningsregler 
som ska gälla för eleverna på skolan. Även i pedagogiska beslut förekommer det samarbete i arbets- eller 
ämneslag. Likt andra kommunala skolor är personalen indelad i horisontella arbetslag men arbetar även 
i ämnesgrupper. Förstelärarna på skolan arbetar med skolutveckling. Hur organisationen på skolan ska 
se ut bestäms i slutändan av rektor och skolledningen tar de organisatoriska besluten.  

Även i den fristående St. Isidors skola anser lärarna att de har stor frihet i sin yrkesvardag. De 
tillämpar också gemensamma ordningsregler och arbetar efter en konflikthanteringsmodell som alla i 
personalen fått utbildning i. Man samarbetar mycket inom ämnesgrupperna och i personalrummen 
sitter personalen uppdelad efter ämnen. De som undervisar årskurs nio sitter blandat tillsammans i en 
mindre byggnad. Även här arbetar förstelärarna med skolutveckling. Rektor och skolledning tar de 
organisatoriska besluten men lärarna har stor möjlighet att tycka till.  
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5.2.1 Skolverksamhet 

5.2.1.1 Sjösala skola 
I den kommunala skolan bestämmer rektor och skolledning hur verksamheten ska se ut efter 
huvudmannen, det vill säga kommunens ramar. Anna berättar att det finns en frustration bland lärarna 
att skolledningen alltid måste förhålla sig till politiska beslut som tas långt från verksamheten. Hon ger 
som exempel ett tillfälle när arbetslaget kom med ett skriftligt förslag till skolledningen:  

Anna: […] vi har inte fått någon respons riktigt på det utan det var mer såhär: ”Ja, men det 

är på gång uppifrån” och det där uppifrån är så luddigt. Är det kontoret, skol-, vad det nu 

heter, är det politiska beslut eller ja, det är ju väldigt många steg innan vi får till i 

verksamheten… Ja. 

Enligt Eva-Lena har lärarna börjat få tycka till mer kring organisatoriska beslut men hon säger: 

Vi får ju tycka, men de gör ju ändå som de vill sen så…[…] 

Jörgen är inne på samma spår: 

Jörgen: Ja, det är ju… Kanske inte givet att man får vara med, utan det är ju, oftast är det ju 

ekonomin som styr i bakgrunden då, och det är det som sätter ramarna. […] beroende på 

hur organiserat, så kan det finnas forum där man diskuterar sådana här frågor och 

gemensamt får till bästa lösning efter möjliga resurser då. I bästa fall så är det ju så. 

Alla lärarna är ändå överens om att det är skolledningen som har överblick över verksamheten som 
bör ta beslut i organisatoriska frågor. Att skolledningen tar beslut betyder dock inte att det blir några 
resultat, enligt Eva-Lena är ledningens beslutsgång väldigt långsam och det är ibland oklart om det 
fattats beslut eller inte. Det är oklart vem som följer upp ledningsbeslut men hon tror att det kanske är 
skol- eller utbildningsförvaltningen.  

Både Anna, Britta och Eva-Lena betonar rektorns roll, Britta anser att rektor har ett ansvar för att ha 
en vision för skolan och att det är viktigt för att verksamheten ska utvecklas medan Eva-Lena snarare ser 
vision som ett skällsord och efterlyser konkreta åtgärder i skolverksamheten. Anna vill se en rektor som 
ger tydliga riktlinjer för att undvika en situation där några få individer i lärarkåren dominerar. Det finns 
dock alltid personer som är mer inflytelserika än andra, när vi pratar om fortbildning kommer Anna in 
på ledningsstrategin att influera utvalda nyckelpersoner för att påverka hela kollegiet:  

Anna: […] sen vet jag också att en strategi för att få hela skolan att gå framåt, det är ju att 

man väljer ut eller tillfrågar enskilda personer som man vet har någon slags social nyckelroll i 

colleget eller så, så fortbildar man rätt personer, så kan man få dem med sig och då kan man 

få fler med sig. 

Enligt henne är det ingen uttalad strategi utan något skolledare gör för att få med sig en större grupp.  
Britta påpekar att rektor bör lyssna på arbetslaget när det gäller beslut som rör pedagogik eller elever i 
och med att rektor inte har individkunskap. Så sker dock inte alltid, Eva -Lena berättar att hon ofta 
känner sig begränsad i sitt autonomiutövande när det kommer till beslut om elever som hon anser 
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behöver gå i liten grupp och skolledningen hävdar motsatsen. Hon hävdar att ekonomin ligger bakom, 
men ibland även föräldrar. Här uppstår en konflikt mellan resurser och pedagogik. Just resurser till 
svagare elever är något som lärarna anser är beroende av ekonomin men även av organisationen:  

Britta: […] man har ett ganska tight schema för speciallärare och stödfunktion, det 

personalen. Vi har lite svårt just nu tycker jag att hantera dem som har de här behoven på 

högstadiet att det är nästan huggsexa om tiderna. 

I: Vad beror det på, att det har blivit så? 

Britta: Ekonomi. Det är lättare att ta bort en stödfunktion som kanske inte så tydligt behövs 

än vad det är att plocka bort en svensklärare. Så det är därför man skär i stödet för att det är 

lättare att göra det. Det drabbar inte så många. Samtidigt så drabbas de som är värst att det 

drabbas. 

Jörgen instämmer, han berättar att det är ekonomin som styr och att det är frustrerande för lärarna 
eftersom de ser vilka resurser som skulle behövas. Han säger även att ju tidigare åtgärderna genomförs 
desto bättre effekt får de på lång sikt. Precis som Eva-Lena tar han upp organisationens tröghet som ett 
problem: 

Jörgen: […] det är för trögt, det går för sakta liksom, det skulle behöva vara snabbare kanaler.  

I: Okej… Från själva skolledningen då eller?  

Jörgen: Jaa, åt alla håll kan man väl säga… Det kan vara mycket byråkrati och formaliteter 

som måste genomföras innan man kommer fram till… 

I: Till ett beslut? 

Jörgen: Ja, och får det att verka också det är liksom kanske ett steg till. 

Överlag anser lärarna att ekonomin genomsyrar verksamheten, alla utom Anna tycker att 
klasstorleken är ett av de viktigaste besluten i skolverksamheten, något som är direkt beroende av 
ekonomi och resursfördelning. Britta känner att ekonomi tar för mycket plats:  

”Britta: […] Här har det varit lite mer med ekonomin i fokus så att ekonomin ska vara i 

balans och då tappar man rätt mycket med det här med det pedagogiska ansvaret som rektor 

ändå har.” 

Eva-Lena håller med om att uppdelningen mellan pedagogik och organisation är ganska strikt på 
skolan, ledningen tar formella beslut och lärare informella beslut i organisationen.  

Flera av lärarna lyfter fram att det är viktigt att ha stöd från kollegor i arbetet även om man är ensam 
ledare i sitt klassrum. På skolan samarbetar man både i horisontella arbetslag och i ämneslag. Lärarna 
sitter tillsammans i större arbetsrum men Anna tror att många skulle vilja ha egna personalrum. 
Kollegiet har gemensamt beslutat om vilka sociala normer och ordningsregler som ska gälla för eleverna 
på skolan. Kollegorna är även de som uppmärksammar eventuella problem rörande lärares praktik, det 
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sker enligt Eva-Lena informellt genom djungeltelegrafen. Elever pekas också ut som en kontrollfunktion 
vad gäller lärares yrkesutövande, Jörgen, Eva-Lena och Anna berättar att elever och eventuellt föräldrar 
är de som oftast rapporterar om något inte fungerar. Elevers och föräldrars inflytande kan enligt Anna  
även påverka lärares löner, när lärare frågat på vilka grunder den individuella lönesättningen baseras på 
har ledningen lyft fram lärare och elever som informationskällor. 

Lärarna trivs trots allt bra i sitt yrke och på sin skola men det finns en uppgivenhet över att 
ekonomin alltid styr.  

5.2.1.2 St. Isidors skola 
I friskolan bestämmer skolledningen hur verksamheten ska se ut på uppdrag av stiftelsen som står 
bakom skolan. Mellan stiftelsen och ledningen finns en styrelse där representanter från lärarna 
medverkar på möten. Barbro och Jesper påpekar att stiftelsen och styrelsen inte är direkt involverad i 
skolverksamheten, de vet inte om eller hur skolledningens arbete följs upp. Jesper säger att det pratas 
väldigt lite om styrelsen och tror att de flesta inte bryr sig så mycket. De skolövergripande frågorna 
hanteras av skolledningen men lärarna har väldigt stor möjlighet att vara med och påverka. Lars, Jesper 
och Heiki berättar att det är demokratiskt och diskuteras mycket kring beslut, ibland lite för mycket:  

Lars: vi är med och fattar väldigt många beslut och jag kan ibland känna att det vore skönt 

om skolledningen styrde lite mer. 

I: Så ni slapp dem helt enkelt. 

Lars: […] Det är mycket diskussion innan man fattar ett beslut. Det kan gälla minsta lilla 

grej vilket jag kan reta mig på ibland. Det kan vara små beslut som: ”Ska vi ha en-”, ja, det 

kan vara en personalfest, det kan vara hur vi ska agera när vi är matvakter i matsalen, ska vi 

säga åt dem att stänga av deras telefoner i matsalen eller är det okej? Mycket sådant som är 

utanför undervisningen. 

I: Ja, det är väldigt demokratiskt ändå. 

Lars: Ja, det är väldigt demokratiskt och det är väl positivt på ett sätt men ibland kan jag 

tycka att det är lite för mycket demokrati. 

Heiki: […] innan besluten fattas så är det väldigt lång remissrunda om man skulle säga så, att 

det är väldigt, liksom lärarna och kollegiet har väldigt mycket att säga till om, sen kanske det 

inte blir som de har tänkt sig, själva beslutet i slutändan men det stöts och blöts och 

diskuteras väldigt mycket innan besluten fattas […]. 

Jesper: […] Man kanske kommer med ett förslag på en konferens och sen så förs det vidare 

till samordningsmöte där årskurssamordnarna träffar skolledningen och sen så… känns det 

som att de säger att det inte ska bli så (skrattar). Och sen kanske… Långt senare kanske […].  

Enligt Heiki leder det ibland till urvattnade beslut eftersom man kompromissat fram och tillbaka. 
Samtidigt är skolan enligt Jesper väldigt traditionsbunden och det sker inte så mycket förändringar, som 
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Barbro säger angående skolutveckling: ”Vi har en sådan här extremt traditionell skola så vi håller inte på 
med det”. Enligt henne prioriteras visioner ner till förmån för mer akuta ärenden som dyker upp, sedan 
är det mycket som fungerar bra och då har hon inte så stor drivkraft att ändra på något, något även Lars 
håller med om. Heiki berättar att förslag om skolutveckling kommer både från ledningshåll och från 
lärarhåll. När förstelärarreformen genomfördes fick lärarna komma med förslag. 

Heiki: […] rent konkret så har det mynnat ut i att förstalärarna arbetar med att få ett 

humanistiskt perspektiv på olika delar av undervisningen så de tar fram olika, ”såhär skulle vi 

kunna göra, så här skulle vi kunna rikta in historieundervisningen i just det här området”, så 

att så fungerar det. 

Han berättar att besluten fattas kollektivt men aldrig utan skolledningens godkännande. Många 
beslut delegeras till lärarna berättar Lars. Jesper påpekar att: ”[…] så länge det inte är delegerat är det 
rektorns ansvar…[…]” Enligt Heiki, är det en väldigt platt organisation, rektor följer upp om någon  
fått särskilda uppdrag, annars känner de att ledningen litar på lärarna och ger dem stor frihet i att 
organisera det pedagogiska arbetet, förtroendetid och arbetstid är heller inget som kontrolleras. Heiki 
har varit med om att huvudmannen bestämt hur saker ska genomföra på andra skolor, han tycker att 
här är det väldigt öppet.  

När det gäller mindre organisatoriska frågor känner Jesper att han kan ta beslut om han behöver: 
”[…] jag vet ju inte om jag har det mandatet, men jag tar det mandatet i alla fall.” I övrigt följs 
verksamheten upp med hjälp av kvalitetsredovisningarna och genom  informella uppföljningar. 

Heiki: […] det är inte en sådan rigorös kontroll av det utan… Jag vet inte, det kan ju bero 

också på att det är en relativt liten skola, så man har ju ändå liksom informella uppföljningar 

och prata om: ”Hur gick det här? ”Jo men det gick bra” eller ”Nej, det gick inte så bra. Vi la 

ner det” och så. 

I: Ja, när man hinner träffa varandra i korridoren och så. 

Heiki: Ja, precis. 

Enligt Barbro har lärarna haft en del diskussioner om hur resurserna används, hon berättar att 
rektorerna är lärare från början inte ekonomer och när de fick en intendent med bakgrund som 
bankman sparade skolan mycket pengar. Det har dock inte bara varit en positiv erfarenhet:  

Barbro: […] som det har varit den senaste tiden så har han tyckt illa om vad vi köper in för 

läromedel, hur mycket läromedel och sådana här saker […] Det känns inte som att det 

egentligen finns någon som har riktig överblick över vad som… Hur vi använder resurser när 

det gäller läromedel och förbrukningsmaterial och sådana här saker. […] Det känns lite löst, 

beslutsfattandet kring de sakerna. Jag tror faktiskt inte att skolledningen har riktig koll på det 

helt enkelt […].  

Lars berättar att det är väldigt oklart vilken budget lärarna har för att köpa in läromedel. När det 
gäller ekonomiska resurser i verksamheten säger Barbro att: ”[…] dem har man ju liksom accepterat. På 
ett sätt så känner man inte begränsningen, den känns rimlig och oundviklig på något sätt […]. Barbro 

 29



påpekar att lärarna bara har koll på inköp inom sina egna ämnen. De flesta samarbetar mycket ämnesvis 
och sitter uppdelade efter ämnen i arbetsrummen, de lärare som undervisar årskurs nio har blandade 
arbetslag eftersom de sitter tillsammans i en annan byggnad. 

Utöver bedömningen anser Lars att beslut om stödåtgärder för eleverna är viktigast i verksamheten. 
Det råder delade meningar bland lärarna hur väl detta fungerar, när föräldrar efterlyst åtgärder har det 
ibland tagit väldigt lång tid och varit dålig återkoppling enligt Lars. Heiki håller med, han tycker att det 
är för lite transparens kring elevärenden vilket gör det svårt att veta vilka beslut som fattats. Barbro 
tycker tvärtom att strukturen för gången i sociala frågor är bra. Enligt Lars kan sådana sociala frågor ta 
väldigt mycket tid beroende på vad man får för klass, men trots allt anser lärarna att de har en lugn 
skola och att få arbetsro är inget större problem. Sammantaget framhåller lärarna sin skola som en lugn 
och positiv arbetsplats där de trivs väldigt bra.  

5.2.1.3 Likheter och skillnader 
Lärarna på båda skolorna upplever en tröghet i organisationen vad gäller beslutsfattande men av olika 
skäl. Sjösala skola har en toppstyrd och hierarkisk organisation i och med att kommunen som 
huvudman tar politiska beslut som skolan inte har möjlighet att påverka men som ändå ska 
implementeras. Lärarna har möjlighet att tycka men inte bestämma. Politiska organisationer är av 
tradition byråkratiska vilket till viss del är nödvändigt då kommunen har ansvaret att erbjuda likvärdig 
utbildning (Ingersoll, 2003). Trots en byråkratisk beslutsgång är beslutsfattandet dock ofta otydligt och 
brister i uppföljning.  

På St. Isidors skola är organisationen istället platt, här är beslutsgången väldigt demokratisk och 
förslag ska diskuteras och återremitteras vilket ofta leder till en lång process innan beslut kan tas.  
Lärarna upplever ibland att de får vara med och ta för mycket beslut som de upplever som oviktiga. 
Ingersoll (2003) menar att en löst kopplad organisation i själva verket kan ha effektiva dolda 
kontrollmekanismer varav delegering av mindre viktiga frågor är en vanlig form av subtil styrning. En 
ledning som ger de anställda ansvaret för att sköta verksamheten utövar enligt honom bara en mindre 
uppenbar form av styrning. Frostenson (2015) spekulerar i om ledningens autonomin har ökat på 
bekostnad av lärarnas i en decentraliserad skola. Han undrar även hur detta ledningsinflytande isåfall 
används och om det eventuellt står i konflikt med det kollegiala inflytandet. Trots att Sjösala skola kan 
sägas vara decentraliserad från statligt håll är den i praktiken centralt styrd genom att kommunen 
bestämmer ramar som elevantal, budget och inriktning, här kan ledningen sägas ha en stark autonomi 
gentemot kollegiet. St. Isidors skola är en mer decentraliserad organisation än Sjösala skola, 
skolledningen ger kollegiet mandat att organisera stora delar av verksamheten. Kollegiet kan sägas ha 
mer autonomi än i Sjösala skola vad gäller mindre frågor, dock är det inte säkert att kollegiet har mer att 
säga till om i större frågor eftersom beslutanderätten fortfarande ligger hos skolledningen. I relation till 
den mer byråkratiska Sjösala skola kan man tänka sig att St. Isidors ledning helt enkelt hittar andra 
vägar att styra organisationen. Något att ha i åtanke är även en av lärarnas påpekande att så länge ett 
beslut inte är delegerat är det rektorns ansvar. Olika former av subtil styrning används även i den 
kommunala verksamheten, ledningsstrategin att influera utvalda nyckelpersoner för att påverka hela 
kollegiet är något en av lärarna har erfarenhet av och misstänker sker även på Sjösala skola.  

Flera lärare på Sjösala skola betonar rektors roll som ansvarig för skolan och verksamhetens vision 
samt vikten av att rektor är lyhörd för lärarnas åsikter gällande pedagogik och elever då rektor inte har 
individkunskap. Detta är något som brister ibland då det gäller beslut om olika stödåtgärder för elever 
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där skolledningen ofta använder ekonomin som argument. Beslut gällande stödåtgärder är ofta 
kortsiktiga trots att tidigare insatser kostar mindre i längden.    

I St. Isidors platta organisation känner lärarna att de har skolledningens tillit och stor frihet, just tillit 
är något Frostenson (2015) anser ger möjlighet för lärare att utöva sin autonomi. Uppföljningar sker 
ofta informellt i korridoren och rektor finns nära verksamheten, en del av lärarna frågar ofta rektor om 
råd. Skolledningen har lärarbakgrund vilket kan antas skapa en förståelse hos ledningen för hur 
verksamheten fungerar på golvet. Lärarna upplever inte att det är ett problem att få stödåtgärder 
godkända dock kan det ibland ta väldigt lång tid. Här kan man fråga sig om detta har att göra med att 
det helt enkelt är färre elever som är i behov av stöd på grund av att de har ett högre kulturellt kapital 
och att det därmed inte påverkar verksamhetens ekonomi på samma sätt. Lundström (2015) påpekar att 
det fria skolvalet gjort skolan mer segregerad, högutbildade tenderar att välja skola i högre utsträckning 
och lika söker lika. Skolans traditionella kristna profil ger sannolikt även färre elever med mångkulturell 
bakgrund och därmed ett mindre behov av språkstöd.  

Alla lärare på Sjösala skola tycker att ekonomin styr verksamheten och det är ett vanligt argument 
från ledningshåll när det gäller beslut, de känner att ekonomin inte är något de kan påverka vilket 
skapar en frustration. På St. Isidors skola är ekonomin inte något som genomsyrar verksamheten på 
samma sätt, de ekonomiska ramarna upplevs som rimliga. Dock ser lärarna problem med den oklara 
resursfördelningen vad gäller inköp och upplever att skolledningen som inte har ekonomisk bakgrund 
inte riktigt har koll på detta.  

Skillnaden vad gäller ekonomin som styrningsmedel är stor mellan skolorna, i den kommunala 
skolan finns hela tiden mantrat ”budget i balans” och olika sparkrav från politisk håll som lärarna 
upplever begränsar och styr verksamheten. Även fristående skolor har ofta ekonomiska krav från sina 
huvudmän som begränsar men i fallet med St. Isidor är det inget som lärarna märker av på samma sätt 
som på Sjösala skola, stiftelsen som är huvudman håller sig i bakgrunden och låter skolan sköta sig själv 
i stor utsträckning.  

När det gäller sociala normer och ordningsregler har kollegiet gemensamt kommit överens om dessa 
på båda skolorna, överlag upplevs ordningen på skolorna som tillfredsställande. Ingersoll (2003) anser 
att lärares möjlighet att bestämma över sociala frågor är central för en välfungerande skola, han talar 
mycket om disciplinära frågor och skolans fostrande roll. Svenska lärare har ganska stor möjlighet att 
hantera disciplinära frågor i sitt klassrum, dock är sanktionsmöjligheterna begränsade. Här väcks en 
fundering om inte resurstilldelning till olika typer av elevstöd är en stor del av denna 
socialisationsaspekt, brister stödet till elever med olika typer av behov skapas per automatik ett 
utanförskap. Brister i stöd får även andra konsekvenser i form av svårigheter för lärare att anpassa 
undervisningen och hinna tillgodose alla elevers behov. Detta skulle kunna var en delförklaring till att 
den svenska skolan trots en enligt Frostenson (2015) ökad emfas på mjuka värden inte fungerar 
tillfredsställande. Detta ligger i linje med resultaten från studien där St. Isidors lärare som inte upplever 
samma problem med otillräckliga resurser som Sjösala skolas lärare upplever sig ha en mer 
välfungerande verksamhet.  

När det gäller eventuella problem bland lärare är det främst kollegor på skolorna som 
uppmärksammar detta, även elever och föräldrar kan rapportera om något inte fungerar.  

I Sjösala skola har en lärare varit med om att ledningen lyft fram lärare och elever som 
informationskällor när det gäller lärares lönesättning, detta är något Lundström (2015) anser 
problematiskt. Ingersoll (2003) talar om dolda kontrollmekanismer i form av utomstående aktörers 
förväntningar och uppfattningar som påverkar lärares känsla av ansvarsskyldighet. Förväntade negativa 
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reaktioner leder till en anpassning från lärarens sida (Ibid., 2003). Här uppstår även frågan om det är 
rätt att lönesätta lärare på godtyckliga grunder. Den individuella lönesättningen kan med fördel 
användas som styrningsmedel i en platt organsiation, sett från skolledningens sida är det en fördel att 
lärare konkurrerar sinsemellan och genom att ledningen bestämmer vad som är meriterande prestationer 
blir även det en form av styrning (Ingersoll, 2003).  

5.2.2 Skolutveckling och fortbildning 

5.2.2.1 Sjösala 
Skolledningen ansvarar för skolutveckling men en del av arbetet har delegerats till förstelärarna. På den 
kommunala skolan har de i uppdrag att arrangera pedagogiska forum för lärarkollegiet. Åsikterna om 
detta är blandade, Jörgen anser att det är lärorikt och givande medan Eva-Lena uttrycker det som så att 
” […] de som jobbar med det har ju inflytande över det (skolutveckling) och vi andra får tugga och 
svälja”. Enligt Britta driver de utvecklingsarbetet mer utifrån sitt eget ämne. De övriga påpekar dock det 
faktum att skolutvecklingsprojekt oftast rinner ut i sanden och att det inte sker någon uppföljning. 

Skolutveckling och personalens kompetensutveckling går hand i hand. Ansvaret för fortbildningen i 
det egna ämnet ligger på den individuella läraren men ibland kan ledningen gå in och besluta om olika 
ämnesutvecklingsprojekt. Som ett exempel nämner Anna mattelyftet, det medför mycket extraarbete för 
mattelärarna men även för de andra. Det kan enligt henne lätt bli lite dålig stämning i och med att de 
andra lärarna inte får någon fortbildning men ändå drabbas av konsekvenser eftersom 
fortbildningstiden ligger på lärarlagens mötestid. Fortbildningen måste ofta ske utöver skoltid och 
ekonomin styr: 

Britta: […] Det får ju inte kosta pengar och mycket ligger på kvällstid så att jag känner att de 

allra flesta, nej men om man går på kurser eller om man går på föreläsningar eller sådär, det 

blir ganska lite. Jag tror att man mer och mer har gått ifrån det för att det tar tid ifrån ens 

vardag, från familjen och sådär. 

I likhet med skolutveckling brister uppföljningen av fortbildningen.  

5.2.2.2 St Isidors skola 
Exempel på beslut i verksamheten som sker utan uppföljning är de rörande fortbildning. Ansvaret för 
fortbildningen ligger på den individuella läraren, vill man göra något gemensamt tas det normalt upp i 
ämnesgrupperna. Förstelärarna på skolan arbetar skolövergripande med att utveckla skolans 
humanistiska grund i olika ämnen. I de fall det kostar pengar beslutar skolledningen om fortbildningen 
annars informerar lärarna bara vad de ska göra. Att få köpa in litteratur eller ta in vikarie brukar inte var 
några problem enligt Lars och Heiki, Lars menar dock att det ger merjobb att planera för en vikarie. 
Han berättar att de efterlyst ett fortbildningskonto, just nu är det lite oklart hur det fungerar. Jesper och 
Heiki pekar på att det finns för lite tid:  

Heiki: […] jag tycker att det fattas för lite beslut om fortbildning helt enkelt. Det kan 

absolut ges möjligheter men det ges inte några vidare incitament att fortbilda sig. Som lärare 

så förfogar man ju över en stor del av sin arbetstid själv och då prioriterar man i stort sätt 
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alltid själva arbetet här men generellt så fortbildar man sig inte och det beslutet fattar ju då 

den enskilde läraren men det skulle nog kunna behövas tryck uppifrån, från skolledning o.s.v. 

eller kanske till och med ännu högra ifrån, alltså från… Från statlig nivå kanske till och med 

där man liksom menar att vi måste få igång en fortbildning av lärare för att det fungerar inte 

som det är nu. Lärare i allmänhet fortbildar sig inte. 

När Jesper får frågan om vilka han tycker är de viktigaste besluten inom fortbildning svarar han: 
”Vad hette det sa du? (skrattar)”, han vet att de har rätt till mer tid än de utnyttjar. 

5.2.2.3 Likheter och skillnader 
På St. Isidors skola kommer förslag på skolutveckling både från lärar- och ledningshåll medan det främst 
är förstelärarna som håller i detta på Sjösala skola. De anordnar pedagogiska forum för hela kollegiet, 
det råder delade meningar om dessa är givande eller inte. Förstelärarna på St. Isidor arbetar istället med 
att utveckla skolans humanistiska profil. Förstelärarna har en betydligt mer framträdande roll på Sjösala 
skola och dessa tjänster är något som lyfts fram från politiskt håll som ett sätt att höja kvaliteten på 
skolan, gissningsvis har St. Isidors skola inte samma behov av att betona detta då de har ett väl förankrat 
positivt rykte och inte har svårigheter att locka vare sig lärare eller elever. På den kommunala skolan 
deltar man även i olika projekt vilket man generellt inte gör på St. Isidors skola. 

Fortbildningen i det egna ämnet är lärarnas ansvar, det ges dock inga incitament till att fortbilda sig. 
På Sjösala skola konstaterar lärarna att de inte får ekonomiska resurser eller tid till fortbildning. På St. 
Isidor ser det lite annorlunda ut, här har lärarna inga problem med att få ta in en vikarie eller göra 
mindre inköp men de upplever att det kräver så pass mycket merarbete att de ändå inte hinner.  

Alla lärare är överens om att de har för lite fortbildning och att den i praktiken knappt existerar, det 
sker heller ingen uppföljning, vare sig inom individuell fortbildning eller av projekt. Wilches (2007) 
anser att fortbildning är en central komponent i lärares möjligheter att utöva sin autonomi, i ljuset av 
detta i kombination med att den svenska utbildningspolitiken betonar vikten av kompetenta lärare får 
det ses som anmärkningsvärt att varken den kommunala skolan eller den fristående skolan främjar  
lärares fortbildning.  

5.2.3 Ämnesutveckling, undervisning och bedömning 

5.2.3.1 Sjösala skola 
Utöver ansvaret för sin kompetensutveckling har lärarna ansvar för undervisningen i sitt ämne, de är alla 
överens om att lärarna får bestämma själva över sitt praktikutövande och detta är något de värnar om. 
De anser alla att styrdokumenten och kursplanen är centrala i arbetet. Britta nämner en fristående skola 
där undervisningsinnehållet är centralt bestämt för alla lärare, så vill hon inte ha det utan vill ha 
möjlighet att anpassa undervisningen mer efter eleverna.  

Undervisning, bedömning och utvärdering involverar mycket pappersarbete: 

Britta: […]Det som känns jobbigt är ju all administration, all dokumentation som man har 

krav på oss att göra och det är ju inte bara för en elevgrupp utan det är ju för väldigt många 

och det ställer till det om man har 7-8 grupper för man kan inte ha samma koll på alla rakt 

av och det är det jobbiga i det hela, att man har de kraven på sig. 
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Undervisningen begränsas efter den tid som finns till förfogande. Någon gång då och då tänjer Eva-
Lena lite på gränserna, ska hon t ex ha diskussion med eleverna första timmen kan hon låta halva 
klassen få sovmorgon eftersom gruppstorleken annars blir för stor. Annat som påverkar är den dåliga 
tillgången på tekniska hjälpmedel samt eleverna. De är en resurs och undervisningen måste anpassas 
efter deras förutsättningar. Eva-Lena upplever att de elever som behöver extra anpassningar i skolan 
blivit fler:  

Eva-Lena: Ja, alltså det är ju den svåraste biten för den har blivit så påtaglig de sista åren, vad 

jag har för befogenhet egentligen och vad som förväntas av mig för föräldrarna förväntar sig 

ganska mycket av lärarna. Att vi ska känna till barnens hela problematik och vardag och så 

tycker jag inte det var när jag började jobba då för 25 år sen. 

I: Nä, okej, så det är något som har förändrats med tiden? 

Eva-Lena: Ja, det är en stor förändring och det är ju en tung bit vilka beslut man ska ta där 

och när det gäller att väga ord på guldvåg eller vara deras extramamma eller, hur mycket ska 

jag lägga på det här egentligen? Ett steg framåt och två steg bakåt är det ju ofta med sådana 

elever, och de blir bara fler och fler.  

Eva-Lena: […] alla barn ska ju inkluderas i skolan ju. Det är ju som sociala och politiska mål, 

och då… då blir det ju så. Samtidigt som det ökar tempo med de här sociala medierna som 

alla tittar på och jämför sig och… 

I: Ja, det märker man ju. 

Eva-Lena: Jaa… Ja. Det är en samhällsförändring faktiskt. 

Elever och föräldrar har även möjlighet att överklaga betyg, både Britta, Eva-Lena och Anna betonar 
vikten av att alltid ha på fötterna vad gäller betygen och att det gäller att kunna motivera ett betyg med 
dokumentation. De nationella proven som har stor inverkan på betyget samrättas men när det gäller 
bedömning värnar både Eva-Lena och Anna om sin självbestämmanderätt, eller som Anna uttrycker 
det: ”[…] ingen annan kan komma och säga hur jag ska göra mina bedömningar”. Britta tycker att 
större uppgifter ska samrättas eftersom det ger större trygghet och rättssäkerhet för eleverna. Alla lärare 
har dock gemensamt kommit överens om vilka kunskaper de olika förmågorna i kursplanerna 
motsvarar. Lärarna berättar att de sitter i grupper  och följer upp betygsättningen vid terminsslut.  

Jörgen: […] om man inte levererar tillräckligt bra resultat då, så ja, slår ju det igenom på 

något sätt på skolans resultat då… Eller tvärtom kanske också, om man levererar för bra 

resultat, då blir inte det heller…   

Anna påpekar att om det till exempel finns nyanlända eller svaga elever i en klass drar det ner 
statistiken.  

Britta påpekar att det faktiskt är myndighetsutövande direkt delegerat från staten och tycker 
egentligen att det skulle läggas större vikt vid bedömning. 
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5.2.3.2 St Isidors skola 
Enligt Barbro blir det mycket diskussioner kring ämnesutveckling och man samarbetar ofta även om 
alla lärare betonar rätten att själva bestämma över undervisning och bedömning som central. Heiki 
berättar att det förekommer mycket samrättning, själv värdesätter han kollegors råd men kan även be 
om rektors åsikt. Lars berättar att ett skäl till samrättning är att få en så likvärdig bedömning som 
möjligt, något som blivit extra viktigt i och med de nationella proven. Enligt Barbro är det viktigt att 
man kommit överens om vad de olika betygsnivåerna innebär, alla lärarna betonar vikten av 
styrdokumenten och kursplanerna. De är även överens om att styrdokumenten och de nationella proven 
begränsar och anser att de är en inskränkning av lärares autonomi.  

Heiki: om man har lärare med låga, vad ska man säga, nej, men lågt krav på professionellt 

handlande, då kommer liksom beslutfattandet att flyttas från lärare. Om man får en lärarkår 

som tar ett större professionellt ansvar så kommer beslutsfattandet att ligga mer hos dem, 

[…] att det blir en kompetenshöjning eller att det blir mer fortbildning bland lärare […] 

Jesper och Lars berättar att undervisningen måste anpassas till proven och betygskraven, som Jesper 
uttrycker det: ”[…] yrket har förvandlats till liksom en övning till att skaffa underlag för betygsättning 
[…]”.  

Heiki: Det har också blivit en förändring i att direkta resultat räknas. Om man tittar på 

PISA-resultat så får det större vikt i samhällsdebatten än om man tittar på tidigare där det 

fanns ett fokus på att liksom bilda en demokratisk medborgare. 

Både Jesper och Lars anser att Lgr11 är en mjukstyrning från statligt håll, det sägs inte att man måste 
jobba på ett visst sätt men det framhålls att man bör göra det.  

Jesper: […] å ena sidan så säger man att liksom: ”Nationella provet är ett betygsunderlag 

bland andra” och att de inte liksom ska avgöra slutbetyget. Å andra sidan så säger man att det 

är lite konstigt att de inte stämmer överens […].  

Enligt Jesper följs betygsstatistiken upp från ledningshåll i samband med kvalitetsredovisningen där 
de brukar diskutera meritvärdet jämfört med resultaten på nationella proven med lärarna. Han berättar 
om när statistiken avvek: 

[…] då hade jag tre av fyra 9:or liksom och så var det väl några som hade fått högre betyg, 

eller ganska många som hade fått högre betyg än nationella provet så frågar de… Då hade vi 

konferens liksom och då var det väl ganska såhär, det var många som tyckte att det var ganska 

konstigt att vi tog det vid ett sådant forum, då frågade de såhär: ”Jaha, vad kan det bero på?” 

och då sa jag: ”Ja, det är väl mest mig det beror på” […]. 

Enligt Lars ska ämnesgrupperna börja diskutera mer hur de lär ut och inte så mycket hur de 
bedömer, något han tycker är ett viktigt beslut. Han kan dock tycka att ämnesinnehållet är lite för fritt 
ibland, han vet inte om det skulle bli bättre med mer styrning men det skulle bli lättare att planera. Just 
tiden är något alla tycker är svårt att få att räcka till, Lars berättar att rättning och dokumentation 
ibland tar betydligt mer tid än planeringen. Barbro anser att det är mycket större krav på 
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dokumentation än tidigare och hon känner att hon inte har möjlighet att använda tiden som hon skulle 
vilja samt att undervisningstiden blivit lidande. Något som tar mycket tid är också att de för in alla 
elevers resultat på nätet, detta är främst till för föräldrarna. Heiki och Lars känner att de måste kunna 
visa upp underlag för betygen om en förälder ifrågasätter betygsättningen, Lars berättar att det är svårt 
att hinna få in tillräckligt med underlag från alla elever. 

Heiki: media […] det finns ju oerhört många tyckare ute på social media som… Vissa har 

väldigt mycket kunskaper i ämnet och vissa har inte så mycket […] deras åsikter, den har en 

större påverkan på lärares autonomi än vad jag tror att allmänheten är medveten om. Jag tror 

att lärare till stor del känner sig begränsade i sin yrkesutövning på grund av olika saker som 

kommer upp av den här senaste delen då en lärare hade satt olika betyg på samma uppsats 

och hur det diskuterades i media, det tror jag har en väldigt stor påverkan på hur lärare 

uppfattar sitt självbestämmande, att även om man sen kommer in i klassrummet och 

bestämmer vad man gör så finns det liksom ett socialt tryck både från elever och som man 

upplever i alla fall, från samhället utanför. 

Det är således inte bara föräldrar som påverkar lärare när det gäller betygsättning och övriga sysslor 
utan även andra aktörer kan influera lärares handlande.  

5.2.3.3 Likheter och skillnader 
När det gäller ämnesutveckling betonar lärarna på St. Isidors skola samarbetet i ämnena och 
sambedömning mer än lärarna på Sjösala skola, gissningsvis beror detta mycket på hur arbetsplatserna är 
organiserade. Lärarna på St. Isidor sitter i huvudsak organiserade efter ämnen vilket naturligt kan leda  
till fler diskussioner kring ämnesinnehåll och pedagogik.  

När det gäller betyg och bedömning är lärarna på båda skolorna överens om det mesta, de betonar 
alla vikten av att själva bestämma över sin praktik och sin bedömning samt att kollegornas stöd är 
viktigt. På båda skolorna har lärarna kommit överens om vad de olika förmågorna och betygsstegen i 
kursplanerna innebär. De anser alla att styrdokumenten är centrala men flera lärare på St. Isidors skola 
anser att läro- och kursplanerna i Lgr11 är en inskränkning av lärares autonomi och en mjuk styrning 
från statligt håll men några tycker dock tvärt om att detta är bra eftersom det blivit lättare att planera 
undervisningen. Genom att förenkla och förtydliga lärares uppgifter görs yrket mindre komplext, 
Ingersoll (2003) talar om förenkling vilket kräver en mindre professionell arbetskraft. Risken med detta 
är naturligtvis att makt över lärarnas praktik flyttas till högre instans, Forsberg & Wermke (2016) menar 
att lärares autonomi är skör eftersom lärarinstitutionen och dess kollektiva röst försvagats. Detta är 
något även en av lärarna påpekar.  Bland lärarna råder delade meningar om den avprofessionalisering  av 
läraryrket som Lundgren (2015), Frostenson (2015), Forsberg & Wermke (2016) och Ingersoll (2003) 
tar upp, några av lärarna ser den som ett problem och andra inte. Det är dock något de konkret märker 
av så till vida att Lgr11 gett dem minskat handlingsutrymme och det ökande ifrågasättandet av lärare 
från föräldrar och samhälle.  

Alla lärarna är överens om att det nya betygssystemet ökat den administrativa bördan ytterligare och 
även begränsar undervisningen. Administration är enligt Ingersoll (2003) en dold kontrollmekanism 
som ger ett sätt för skolledningen att indirekt kontrollera att lärarna gör vad de ska, ett exempel på 
denna typ av kontroll är friskolans krav på lärarna att föra in olika resultat digitalt, här är dock även 
föräldrarna intressenter. Andra faktorer som lärarna på Sjösala skola anser begränsar undervisningen är 
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tid, ekonomi och fler elever i behov av stöd. Något lärarna på båda skolorna upplever är att föräldrarnas 
förväntningar på skolan och lärarna har ökat vilket även märks i betygssättningen. Lärarna upplever att 
de måste dokumentera och motivera alla bedömningar i de fall föräldrar ifrågasätter och ibland 
överklagar betyg, dokumentationen kring betygen är som en av lärarna på St. Isidor påpekade även en 
form av styrning från statligt håll (Ingersoll, 2003). Betygsättningen följs upp på båda skolorna, på 
Sjösala skola går lärarna igenom betygen i grupp medan betygen på St. Isidors skola följs upp från 
ledningshåll i samband med kvalitetsredovisningen. En av lärarna på Sjösala påpekar att man bör ha ett 
”lagom” betygssnitt medan en av lärarna på St. Isidor berättar att han blev ifrågasatt inför kollegorna när 
ledningen upplevde att han gett för höga betyg, en annan av lärarna på skolan påpekar också det 
motsägelsefulla i att det nationella provet egentligen bara ska vara ett av flera betygskriterier men att det 
trots det ifrågasätts om betyget avviker från provresultatet.  

Sättet att statuera exempel genom att offentligt ifrågasätta en lärare är ett effektivt sätt att visa på vad 
som är önskvärt beteende utan att det upplevs som en styrning av kollegiet, en spekulation i skillnaden 
av uppföljning från ledningen är att betygen är ett viktigt konkurrensmedel för St. Isidors goda rykte 
men att de heller inte vill uppfattas som en skola som ger för generösa betyg. Alla lärare anser att det 
nya betygssystemet inneburit en anpassning av undervisningen till ett fokus på bedömning, en lärare på 
St. Isidor berättar att ämnesgrupperna som en motreaktion ska börja fokusera mer på hur de lär ut 
istället för på hur de bedömer.     

5.3. Sammanfattande svar på forskningsfrågorna  

5.3.1 Vad anser lärare är de viktigaste beslut som ska fattas i skolans 
verksamhet? 
Organisatoriska beslut rör resurstilldelning av olika slag. Lärarna nämner ekonomiska medel i olika 
former, tid, klasstorlek och stödåtgärder för elever. Pedagogiska beslut som anses särskilt viktiga är  
gemensamma lärarbeslut om ordningsregler och styrdokument samt bedömning. Några typer av beslut 
kan vara både organisatoriska och pedagogiska, tid har att göra med tidsfördelning i form av 
schemaläggning och liknande men även undervisningens upplägg och lärares arbete i stort. Klasstorlek 
är ett organisatoriskt beslut som har pedagogiska konsekvenser i och med att undervisningen måste 
anpassas därefter. Ett annat viktigt beslut handlar om stödåtgärder för elever, det är dualistiskt eftersom 
det kräver ekonomiska resurser i form av bland annat personal och lokaler men det påverkar även 
undervisningen i klassrummet. Ekonomiska beslut har i stort sett alltid en pedagogisk påverkan.  
Lärarnas erfarenheter visar att det är ett läraruppdrag att bedöma om eleverna behöver extra stöd men 
inte att lärarbeslut, vilket samstämmer med Ingersolls (2003) påstående att lärare har stort ansvar för att 
implementera beslut men lite inflytande över själva besluten.  

5.3.2 Vem anser lärare fattar dessa beslut? 
Lärarna är överens om att skolledningen fattar de organisatoriska besluten och lärarna de pedagogiska, 
rektorn har det övergripande ansvaret för verksamheten. De anser att beslutsfördelningen i stort ändå 
fungerar och tycker det är vettigt att skolledningen som har överblick över hela verksamheten tar de 
skolövergripande besluten. Organisatoriska beslut kan påverkas uppifrån av politiker eller huvudman. 
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Förstelärarna verkar delvis mellan ledning och lärarkollegium då de tar vissa beslut kring 
skolutveckling. Lärarna på båda skolorna anser att de har stor frihet att ta beslut kring den pedagogiska 
verksamheten. Beslut påverkas ibland av aktörer utifrån, föräldrar och elever kan påverka beslut i 
verksamheten på olika sätt, även samhället influerar lärares beslutsfattande.  

5.2.3 Hur kontrolleras och följs beslut upp eller vem säkerställer att 
beslut sker ”rätt”?  
Det är oklart för lärarna hur organisatoriska beslut som tas av rektor och skolledning följs upp, 
återkoppling gentemot kollegiet är dessutom ofta bristande. Eftersom den fristående skolans 
organisation är platt sker återkopplingen ofta informellt. I sin studie visar Ingersoll (2003) att 
decentraliserade skolor har ett mer positivt klimat, detta är något som kan sägas bekräftas av St. Isidors 
skola.   

Lärares beslut följs i stort sett inte upp av skolledningen utom när det gäller betygsättning, det är 
viktigt att ligga ”rätt” enligt betygsstatistiken och inte avvika för mycket åt något håll samt att alla betyg 
är väl underbyggda. Lärarna betonar vikten av att ha underlag för alla betyg i händelse av att de 
ifrågasätts av föräldrar och elever. Lärarna på St. Isidors skola pratar betydligt mer om bedömning och 
krav kring detta, det är troligt att socioekonomiska starka föräldrar ställer högre krav på lärarna 
angående betygen. Skolledningen kontrollerar betygsättning och det gäller att inte avvika för mycket 
från betygsstatistiken. En variant på subtilt maktutövande i samband med detta är när en lärares 
betygsättning ifrågasattes i ett kollegialt sammanhang, ett effektivt sätt att statuera exempel. Just 
administrationskravet är något alla lärarna anser upptar en stor del av deras tid, även det ses av Ingersoll 
(2003) som en dold kontrollmekanism från både lednings- och statligt håll. Även föräldrarna kan vara 
intressenter som i fallet med friskolans krav på lärarna att registrera elevresultat digitalt. Kollegor, elever 
eller föräldrar är annars de som uppmärksammar eventuella problem. Ingersoll (2003) påpekar att det 
ofta antas att det är läraren som är ansvarig för elevernas socialisation och situation i skolan, något som 
bekräftas av lärarna som ofta upplever att föräldrarna lägger över väldigt mycket ansvar på dem.  

5.2.4 Till vad eller vem behöver lärare förhålla sig till i sitt 
beslutsfattande? 
Lärares yrkesautonomi påverkas av verksamhetens strukturer och dess olika aktörer, hur läraren på olika 
sätt förhåller sig till dessa påverkar dennes agerande och autonomiutövande. Skolverksamheten 
genomsyras av en rad strukturer, forskningsfråga fyra illustreras av figur 2 s.39 som visar vad eller vem 
lärare behöver förhålla sig till i sitt yrkesutövande: 

Staten bestämmer skolans ramar och mål på ett nationellt plan, den s organisatoriska verksamheten  
styrs genom olika bestämmelser och den pedagogiska genom läro- och kursplaner. På lokal nivå bestäms 
ramarna för verksamheten, organisationen av huvudmannen som oftast är en kommun eller friskoleaktör, 
ibland en stiftelse. Skolverksamhetens ansvarspositioner och beslutskedja definieras av dess 
administrativa struktur, byråkratin. Byråkratikedjan sträcker sig även utanför skolan genom 
huvudmannen och upp till statlig nivå genom kvalitetsrapporter och regelverk. Ekonomi och 
organisation är tätt sammanlänkade, ekonomin avgör hur organisationen ser ut och organisationen i sin 
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Figur 2. Vad eller vem lärare behöver förhålla sig till i sitt yrkesutövande. 

tur avgör hur resurserna fördelas. Rektor har det yttersta ansvaret för den pedagogiska verksamheten 
och beslutar tillsammans med övrig skolledning om hur skolverksamheten ska organiseras.  

Fristående skolor och kommunala skolor har ofta olika skolkultur. På verksamhetsnivå påverkar 
huvudmannens olika mål och värderingar skolinriktning, resursfördelning och arbetssätt. Samhället är 
en struktur som verkar utanför skolan men ändå påverkar. Samhällets åsikter och värderingar har stor 
betydelse för hur lärare agerar. Även föräldrar har inflytande på skolans verksamhet, dels genom att 
tillsammans med elever och kollegium fungera som ett slags kontrollfunktion gentemot oegentligheter 
och dels genom att ställa krav, men även i viss mån som skattebetalare. När elever och föräldrar väljer att 
utnyttja sina möjligheter till maktutövande är det enligt Ingersoll (2003) viktigt med uppbackning, 
något som gör att läraren hamnar i en beroendeställning.  

 Eleverna är resurser i den bemärkelsen att verksamheten baseras på elevunderlaget och att lärarens 
pedagogiska arbete arbete utgår från deras potential och förutsättningar. Lärarna behöver inte bara 
förhålla sig till eleverna när det gäller det pedagogiska utan även i den övriga skolverksamheten. Skolan 
ska ge en social fostran och läraren har på många sätt rollen av surrogatförälder. Ingersoll (2003) menar 
att lärares inflytande över skolans sociala sfär är det som har störst betydelse för hur väl skolan fungerar. 
Vi har en individcentrerad skola men ett marknadsekonomiskt tänk, ofta läggs fokus enligt lärarna på 
minsta möjliga förlust kortsiktigt trots att tidiga stödåtgärder blir billigare i längden.  

Wilches (2007) framhåller att autonomt handlande är beroende av en social komponent då det 
handlar om samverkan med olika faktorer. Det kollegiala samarbetet kring sociala och pedagogiska 
frågor är viktigt för att verksamheten ska fungera, lärare samarbetar även mycket i utvecklingen av sitt 
ämne och sin praktik. Skolövergripande kompetensutveckling saker ofta med hjälp av förstelärarna som 
har mandat från skolledningen att driva skolutvecklingsfrågor. Man kan diskutera om  
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förstelärarreformen skapat ytterligare en hierarkisk nivå i skolverksamheten, på sätt och vis är det en 
form av statlig styrning.  

Ingersoll (2003) beskriver en ständigt pågående spänning i skolan mellan byråkrati och 
avbyråkratisering, denna konflikt gäller även mellan ekonomi och pedagogik. Egentligen spelar 
förutsättningarna ingen roll utan det är trots allt hur verkligheten på praktisk nivå ser ut som är det 
väsentliga. 
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6 Slutsatser och vidare forskning 
Examensarbetets syfte att undersöka lärares uppfattningar om autonomi i sin yrkesroll får sägas ha 
uppfyllts och resultatet indikerar att det finns skillnader mellan skolor beroende på driftsform. 
Undersökningen kan dock inte fullt ut ge svar på om det finns skillnader specifikt mellan kommunala 
och fristående skolor då den fristående skolan i studien inte kan anses vara en typisk friskola, däremot 
kan det konstateras att en kommunal huvudman ger en annan påverkan på skolverksamheten än en 
annan huvudman. Studiens forskningsfrågor har kunnat besvaras och visar inom vilka områden lärare 
får och inte får fatta beslut i sin dagliga yrkesverksamhet och hur och av vem lärares yrkespraktik 
begränsas. 

Studiens metod visar att intervjuer fungerar bra för att fånga upp lärares tankar kring autonomi. Det 
uppkom många intressanta synpunkter som inte hade med de direkta frågorna att göra och som gav en 
rik bild av lärares syn kring beslutsfattande. Något som också måste beaktas är den stora skillnaden 
mellan (och inom) skolor, för att kunna dra säkrare slutsatser skulle det behövas ett större dataunderlag, 
inte bara fler informanter utan även fler skolor.  

Studien kan sägas bekräfta Wilches (2007), Frostenson (2015) och Wermkes (2013) slutsats att 
lärares autonomi är multidimensionell. För ett helhetsperspektiv måste flera separata ingångar till att 
analysera fenomenet kombineras. Wilches (2007) modell kan som nämnts ovan i stort appliceras även 
på denna studie.  

Resultaten från undersökningen kan sägas ligga i linje med Lundströms (2015) åsikt om att det skett 
en maktförskjutning från lärare till andra aktörer. Alla lärare upplever begränsningar utifrån i form av  
statlig styrning, föräldrar och samhälle. 

Styrningen och standardiseringen som Lgr11 och de nationella proven medfört minskar lärarens 
autonomi vad gäller bedömning och undervisningsinnehåll och medför ett fokusskifte på att lära ut, 
tolka och realisera komplexa förmågor och kunskaper medan mjuka värden fått mindre betydelse. Större 
kunskapsfokus kräver större kunskap av läraren så frågan är hur mycket yrket kan avprofessionaliseras?  
Frostenson (2015) hävdar dock att skolan fått delvis ökat fokus på mjuka värden i och med tendensen 
att vända sig till eleven som kund. Lundström (2015), Ingersoll (2003) och Frostenson (2015) påpekar 
att en försvagad profession inte behöver betyda en försvagad praktik. Lärarna i undersökningen upplever 
dock att den nationella styrningen av ämnesinnehåll och bedömning inskränker deras autonomi så 
tillvida att de tvingas anpassa sin undervisning och även sin pedagogik för att tillgodose kraven. I 
relation till skolans ökade sociala ansvar går ekvationen inte ihop och lärarna kommer i kläm.  

Utvecklingen av kursplaner är något som lärare tidigare haft inflytande över men som togs bort 
under 2000-talets reformer. Lärarna i kommunala skolor är normalt indelade i horisontella arbetslag 
efter årskurser vilket ofta styr placeringen i arbetsrummen, St. Isdiors lärare som är placerade i ämneslag 
betonar kollegialt samarbete och ämnesutveckling mer än sina kommunala kollegor. Denna 
ämnesutveckling sker till stor del lokalt mellan lärare, lärares ämneskompetens påverkar deras förmåga 
att nyttja sin autonomi (Wilches, 2007). Lärares ämneskompetens är knutet till fortbildning, något som 
studien visar är enormt eftersatt, vad förstelärarreformen fått och kommer att ge för inverkan på detta 
område är något som bör undersökas vidare.  

Återkopplat till en teoriingång baserad på Ingersolls (2003) forskning skulle skillnaderna mellan 
skolorna grovt kunna uttryckas enligt följande tabell, figur 3 s.42: 
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Figur 3.  Skillnaderna mellan skolorna ur ett kontrollperspektiv. 

Av tabellen kan utläsas att den kommunala Sjösala skola har mer synliga maktstrukturer medan St. 
Isidors skola har en mer dold styrning. Lundström (2015) betonar rektors roll, St. Isidors rektor och 
ledning har lärarbakgrund istället för administrativ som är det vanliga, man kan diskutera om deras 
bakgrunder har betydelse för skolans organisation men studien ger inget svar på detta.  

Beslutsfattande rörande mjuka värden styrs av ekonomi och skolledning på båda skolorna men på St. 
Isidor får lärarna i stor utsträckning gehör för sina synpunkter rörande elevstöd. St. Isidors skola 
uppfyller fler av Ingersolls (2003) kriterier för en välfungerande skola än Sjösala skola. Om man ställer 
detta i relation till Forsberg & Wermkes (2016) fråga om var autonomin i skolan bör existera verkar 
svaret vara att beslut rörande övergripande frågor bör tas av skolledningen men autonomin bör till stora 
delar vara delegerad, dock inte så mycket att lärarna upplever det som betungande merarbete. Beslut 
rörande undervisning, bedömning och social resursfördelning bör i huvudsak ligga hos kollegiet och 
den individuella läraren. Som tidigare påpekats är det inte säkert att lärarna på St. Isidor är mer 
autonoma än lärarna på Sjösala skola, det viktiga är dock att de upplever sig ha en högre grad av 
autonomi. Förutom en upplevd delaktighet i beslutsfattandet har de även en något större möjlighet till 
individuell fortbildning, något Wilches (2007) och Wermke (2013) anser påverkar lärares 
autonomiutövande i positiv riktning.  

Ingersoll (2003) hävdar att lösningen för att höja kvaliteten på skolan är att höja kvaliteten på 
läraryrket, ”if we want to improve the quality of our teachers and schools, we need to improve the 
quality of the teaching job” (Ingersoll, 2003, s.249). Detta är något som svensk skolpolitik tagit fasta på 
genom bland annat lärarlegitimationen, introducerandet av förstalärartjänsterna som en möjlig 
karriärväg och högre ingångslöner. Frågan är om dessa åtgärder verkligen höjer kvaliteten och statusen 
på yrket? Skillnader mellan lärare och förstelärares syn på yrkesautonomi skulle kunna undersökas 
ytterligare, en annan fråga är vilken påverkan förstelärare har på skolverksamheten, fyller de den tänkta 
funktionen och ger det några resultat? En rekommendation inför studien är att särskilja lärare och 
förstelärare eftersom den senare har andra möjligheter till autonomiutövande än en ”vanlig” lärare och 
skulle kunna ge upphov till missvisande resultat om inte skillnaderna dem i mellan tas i beaktande.  

Lärares fortbildning är generellt sett eftersatt vilket rimmar illa med betoningen på kompetenta lärare 
som en nödvändighet för svensk skola.  

Alla lärare i studien framhåller friheten som en av de största lockelserna med yrket, inskränks lärares 
autonomi genom ökad standardisering och styrning är risken att yrket förlorar sin lockelse. Forsberg & 
Wermke (2016) pekar på att Finland med sin starka institutionella lärarautonomi ofta framhålls som 
förebild, det har dock inte gjorts några åtgärder för att stärka lärarprofessionen i Sverige, snarare har den 
paradoxalt nog urholkats och man har endast tagit fasta på statlig styrning som ett sätt att stärka 
skolresultaten.  

Strukturer Sjösala skola St. Isidors skola

Organisation Centraliserad-decentraliserad Decentraliserad

Organisatorisk styrning Hierarkisk - byråkratisk Platt - delegerande

Kontrollmetoder Icke-subtil - subtil Subtil 

Beslut rörande mjuka värden
(stödåtgärder för elever)

Ekonomi- och toppstyrd Ekonomi-, topp- och lärarstyrd
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Det skulle vara både intressant och relevant att vidare undersöka skillnaderna mellan kommunala 
skolor, fristående skolor och skolor med mer ovanlig driftsform likt St. Isidors skola för att i större 
utsträckning utröna vilken påverkan skillnader i driftsform och organisation har på lärares autonomi 
och vilken driftsform som ger den mest välfungerande verksamheten. I förlängningen skulle detta 
kunna leda till utvecklandet av en teori över relationen mellan skolverksamhet och lärarautonomi ur ett 
kontrollperspektiv. Den stora frågan som bör besvaras är var brytpunkten ligger, hur mycket kan lärares 
autonomi inskränkas innan yrkets själ går förlorad?  
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Dear colleagues  

Thank you for your participation in a study focusing on teacher autonomy in Sweden, Germany, 
Ireland and Finland. The project is a collaboration between the Uppsala University, Sweden and 
Trinity College Dublin, Ireland, and funded by the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet). 

We welcome your contribution regarding the focus of the study, teacher autonomy, from your 
perspective. We anticipate that discussions with you will help us to explore questions such as:  

1. What teachers can, and cannot do in their daily practice? 
2. In what ways and by whom teachers professional practice is constrained? 

All interviews in your school are conducted in Swedish and by Sigrid Olason Rick. The interviews 
take 30-60 minutes (or as long as you wish). The interviews are part of her final thesis in the teacher 
education program (examensarbete) at Uppsala University, Dept. of Education.  

We will record the interview. The recording will be transcribed and anonymized, and deleted 
afterwards. Your data will only be used in this research project and related final theses of students 
involved in our project. You are welcome to leave your email address in order to get information 
about the project’s results further on.   

As appreciation for your help we would be happy to give you a book voucher (100 SEK) for 
Adlibris.  

Best Regards  

Wieland Wermke, PhD and Maija Salokangas, PhD 
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Contact:  

Dr. Wieland Wermke    Dr. Maija Salokangas 
Uppsala University    Trinity College Dublin 
Dept. of Education     School of Education 
Email wieland.wermke@edu.uu.se    salokam@tcd.ie 
75105 Uppsala    Dublin 2 
Tel. +46 73 706 27 65    +353 87 269 48 94 

mailto:wieland.wermke@edu.uu.se


Intervjufrågor lärare 
Kort genomgång av frågorna som kommer att ställas.  
Prata fritt, ge exempel (utan namn).  

1. Bakgrundsfrågor 
Kön? 
Ålder? 
När tog du lärarexamen? 
Ämne? 
Yrkeserfarenhet? 
Varför har du blivit lärare, vad lockade med yrket? 

Associationsfråga! 

2. Vilka är de viktigaste besluten som tas i skolans 
verksamhet? 

(för att det ska fungera, organisation, undervisning) 

• Association! Minst tre! 

Hur motiverar du det? 
Varför? 

3. Vilka av dessa får lärare göra?  
Hur känner du inför det? Beslutsfördelning. 

4. Vilka är de viktigaste besluten som tas i skolans verksamhet 
inom dessa områden?: 

• ang. planering av undervisning och undervisning 



• Bedömning och betyg 
• Sociala problem som disciplin etc. 
• Fortbildning 
• Skolutveckling  
• Organisation/resursfördelning 

Illustrera gärna med exempelberättelse från din yrkesvardag! 

 Vilka av dessa får lärare göra?  
Hur känner du inför det? Beslutsfördelning. 

5. Vem kontrollerar eller följer upp lärare i (alla) dessa beslut?  
Vem uppmärksammar fel? 

T.ex.     Ge exempel! 
1) rektorn 
2) huvudmannen 
3) egna kollegor 
4) föräldrar 
5) skolinspektionen 
6) skolverket 

6. På vad bygger du dina beslut? 
Om du tänker dig alla beslut du tar i din yrkesvardag, stora som små. 

T.ex.  
• Egna erfarenheter 
• ämnesstrukturer 
• kollegor i ämnesgruppen  
• kollegor i arbetslaget 
• läroplan 

Är det någon skillnad mellan snabba och långsamma beslut? 

Illustrera gärna med exempelberättelse från din yrkesvardag! T ex ett bra, ett dåligt beslut 



7. Hur ser relationen ut mellan grunden för beslut, beslut och 
uppföljning för dessa olika områden i lärares arbete?:  

((Stringensen däremellan =>) grunden för beslut - praktik - uppföljning) 

• ang. planering av undervisning och undervisning 
• Bedömning och betyg                       
• Sociala problem som disciplin etc. 
• Fortbildning 
• Skolutveckling  

 
Vilka forum finns för att diskutera t ex skolfrågor? 

Illustrera gärna med exempelberättelse från din yrkesvardag! 

Överensstämmer resultatet av uppföljningen med policy? 
Associationsfråga! Autonomi - handlingsutrymme/självbestämmande inom yrkesrollen 

8. Vad innebär självbestämmande för dig? (Autonomi) 

Association! 

9. Kan du ge något positivt exempel när du utnyttjat ditt 
självbestämmande? 

Exempel! 



10. Kan du ge något exempel när du känt dig begränsad i ditt 
självbestämmande eller överkörd? 

Exempel! 

11. Ser du att självbestämmandet har förändrats under din karriär? 

Exempel! 

12. Är det något du vill tillägga? 
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Samtyckesformulär 

Student Sigrid Olason Rick (8108251409) 

                 
Till berörda deltagare 

Medgivande för deltagande i en studie om lärares autonomi i Sverige, Finland, Irland och 
Tyskland.  

Studien genomförs av forskare och studenter från Uppsala Universitet och Trinity College, Dublin 
(Wieland Wermke, FD; Maija Salokangas, FD).  

Projekt 
Arbetet har som övergripande syfte att undersöka 1. I vilka delar i sin profession upplever svenska, 
finska, irländska och tyska lärare ett handlingsutrymme för agens i ett professionellt handlande, dvs. 
autonomi? 2. Hur och av vem upplever lärare sig begränsas eller begränsar autonomin? 3. Vilka 
likheter  och  skillnader  finns  det  i  svenska,  finska,  irländska  och  tyska  lärares  perspektiv  på 
autonomi?  4.  Hur  påverkar  olika  nationella  ramar,  t.ex.  olika  skolstyrningsmodeller,  lärares 
perspektiv på autonomi? 

Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer och enkäter som kommer att genomföras och 
därefter analyseras. Ljudinspelningar kommer att transkriberas och därefter raderas. Viktigt att 
understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda individerna utan den 
sammantagna analysen av samtliga intervjuer.  

Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på seminarier 
samt på universitets uppsatsdatabas DIVA som forskningsrapporter, forskningsartiklar och böcker, 
bara i relation till projektets syfte och forskningsfrågor. I uppsatsen kommer inga enskilda personer 
att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och andra 
uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och under 
tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204).  
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Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 
undersökningen.  

Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under intervjun 
avbryta sin medverkan. 

□  Jag vill medverka i studien.  

Datum  __________________________________________ 

Underskrift  ___________________________________________________


