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Den här kvalitativa studien syftar på att undersöka och analysera lärares arbetssituation 
i relation till det senmoderna samhället. Forskningsmetodiken har utformats genom ett 
kvalitativt och idéanalytiskt intervjuformat där gymnasielärare reflekterar över sin 
profession. Ytterligare syfte är att begripliggöra dess föränderlighet i den flytande 
moderniteten.  
 
Resultaten av studien visar att senmoderna tendenser, så som marknadisering, 
prekärisering, individualism, och digitalisering, har stjälpt lärarnas och skolans 
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1. Introduktion 

1.1 En gymnasielärares arbetsdag 
Klockan är 7.50 på morgonen och det är en kall decemberdag på en mindre gymnasieskola i 

Kristianstad. En av de sistkommande lärarna har nyss pulsat genom snön och skyndat sig upp 

för de hala trappstegen till skolans entré. Han samlas med sina kollegor i personalrummet. I 

ett lågmält sorl bekantar de sig med gårdagens vinster och misslyckande. Snart tas gårdagens 

ökända slagsmål upp. Vad som egentligen hände har de ännu inte fått svar på. Ska de 

inblandade eleverna stängas av? Polisanmälas? Eller är det kanske bättre med anmälan till 

socialtjänsten? Samtalet tycks inte få något svar den här gången heller. En tårögd elev stormar 

in i personalrummet och vänder sig till samhällskunskapsläraren. Eleven har bråkat med sin 

klasskamrat och vill inte längre vara i samma grupp som personen på lärarens lektioner. 

Samtidigt kommer rektorn in i personalrummet. Med elevens snyftande i bakgrunden berättar 

han att svenskläraren är sjuk igen och att någon måste täcka lektionerna. Dagens 

svenskvikarie får bli historieläraren eftersom hon är den enda i lärarkollegiet som inte är 

fullständigt fullbokad för dagen. Det här innebär däremot att hon kommer få hålla två 

lektioner samtidigt med två olika klasser efter lunch. Det ska nog kunna gå, intalar hon 

tveksamt sig själv. 

 

Klockan är 12.00 och det är lunch. Lunchen präglas av elever som i tid och otid vill komma in 

till personalrummet med frågor eller åsikter. Samtidigt försöker spanskaläraren få ihop 

planeringen inför sina eftermiddagslektioner. Hon satt uppe sent kvällen innan för att hinna 

rätta färdigt gamla inlämningar, därför har hon inte hunnit planera eftermiddagens lektioner 

förrän nu. För att inte bli störd av elevernas kontinuerliga intrång sätter hon sina hörlurar i 

öronen på hög musik. Hon glömmer bort att äta lunch.  

 

Med en halväten macka i ena handen och en söndrig kabel i den andra kommer nu 

naturkunskapsläraren in i personalrummet. Projektorn i aulan fungerar inte och en besökande 

föreläsare ska hålla föredrag där om 25 minuter. Den deltidsanställda vaktmästaren jobbar inte 

idag, så att få hjälp av honom är dessvärre inget alternativ. Tre lärare utan några egentliga 

tekniska kunskaper får spendera resterande del av sin lunch med att tafatt försöka få igång 

projektorn. 

 

 



 
 

 Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se [6] 

Klockan är 14.20. I två av skolans klassrum håller historieläraren dubbellektioner med två 

olika årskurser. En klass har historia och en annan har svenska. Det är många elever som 

behöver hjälp och det är idag särskilt utmanande att hålla nere ljudnivån hos den ena klassen. 

Skolsköterskan har uppmärksammats av situationen och går in till personalrummet där en 

lyckligt ovetande matematiklärare sitter och planerar. 

- Det är väldigt högljutt inne hos ettorna som har svenska. Jag hör dem enda bort till mitt 

kontor. Är det verkligen okej att de får hålla på såhär? frågar sjuksköterskan märkbart 

irriterad. Matematikläraren är obrydd och vill mest av allt lämnas ifred till att fortsätta planera 

när han väl har chansen. 

 

Klockan är 19.00 och ekonomiläraren är ensam kvar på skolan. Han har haft flera 

utvecklingssamtal sedan sin sista lektion. Under samtalen har oroliga föräldrar haft en mängd 

frågor och ekonomiläraren har kunnat ge svar på ungefär hälften. En förälder är upprörd över 

att hennes dotter inte har fått extra hjälp i engelska trots påstådd dyslexi. Dilemmat är 

diskuterat sedan innan och föräldern är frustrerad över skolans bristande handlingsförmåga. 

Skolans speciallärare som egentligen skulle ansvara för ärendet är utbränd och sjukskriven 

sedan ett halvår tillbaka. Med anledning av detta blev specialpedagogen istället tillfrågad att 

hjälpa eleven. Svaret var ett prompt nej med argumentet att uppgiften inte ingick i hennes 

arbetsuppdrag. Ekonomiläraren gör i brist på någon annan lösning en överenskommelse med 

föräldern att eleven ska närvara på skolans resurstid och där få extra hjälp från någon av 

skolans lärare istället. Detta trots att lärarna saknar kunskap i det specifika ämnet. 

 

Det sista som ekonomiläraren gör innan han går hem från den lilla gymnasieskolan den där 

kvällen i december, är att diska efter sina kollegor och elever. Det hann inte bli gjort under 

dagen, och han vet att om inte han gör det nu så kommer det aldrig bli gjort. Hemma väntar en 

kväll av rättning och dokumentation. 

 

 

1.2 Problemformulerande bakgrund 
Frågor kring läraryrkets funktionalitet och hållbarhet diskuteras rikligt av såväl politiker i 

partiledardebatter som av privatpersoner vid middagsbordet. Läraren i sitt uppdrag att bilda 

och fostra framtida generationer berör samhället i stort, inte enbart i klassrummen. 

Förväntningarna på lärarna är höga och arbetsbördan lika så. 
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Undersökningar visar att gymnasielärares sjukskrivningar har ökat med 87 procent på fem år. 

Psykisk ohälsa har blivit en växande anledning till sjukskrivning, och utbrändhet är vanligare 

än i andra yrken (Färlin 2015). 50 procent av Sveriges lärare menar på att de har för hög 

arbetsbelastning, detta i jämförelse med allmänhetens upplevelse om sina egna yrken där 

statistiken vilar på 21 procent. Varannan lärare har svårigheter med att släppa arbetet vid 

hemgång och upplever till följd av det sömnsvårigheter varje vecka (Lärarförbundet 2018). 

Under de senare åren har en mängd förändringar gjorts med yrket i syfte att förbättra 

professionen och ge läraryrket högre status. I detta avseende har lärarlegitimation och 

löneförhöjningar införts. Trots det har problematiken med den bristande varaktigheten i yrket 

förvärrats ytterligare. 

 

Det finns något som skaver i hur läraryrket förändrats. Samtidigt som lärare larmar om en för 

tung arbetsbörda läggs en ännu större tyngd på lärarnas axlar i effektiviseringens namn. 

Specialpedagogiken ska på sikt ingå i lärarnas roll vilket sätter ett stort ansvar på lärarens 

förmåga att nå ut till varenda elev i den dåmera specialanpassade undervisningen. 

Skolklasserna har samtidigt växt för vart år trots att lärarfacken har uttryckt oro för 

utvecklingen. Den administrativa bördan har dessutom ökat trots att planeringstiden sedan 

tidigare varit bristande. För att hinna med sitt arbete planerar närmare 95 procent av alla lärare 

på sin privata tid (Hedman 2018). Lärarlegitimationen och lönehöjningen distraherar alltså 

inte från läraryrkets kris och dess påverkan på lärares psykosociala arbetsmiljö. Att fästa ett 

plåster över ett öppet sår förhindrar med andra ord inte infektionen från att sprida sig. 

 

Samhället idag skulle kunna beskrivas som ett flytande och flexibelt maskineri. Det moderna 

samhället som inom vetenskapen relateras till en fast arbetstrygghet, har idag omvandlats till 

en senmodernitet karaktäriserat av ovisshet (Bauman 1999; 2011). Senmodernitetens flytande 

tillstånd har medfört en global marknadisering och teknifiering av människans vardag. Det här 

har lett till att samhället har format sig efter en ekonomisk marknad och dess flexibla karaktär 

(Bauman 1999). Skolans roll som institution har blivit en ekonomisk bricka i 

senmoderniteten, vilket inte bara påverkar läraryrket men även samhället i stort. Det skulle 

kunna beskrivas som att kapitalet har fått fritt spelrum att förflytta sig till vart den önskar i 

global skala. 
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1.3 Syfte och frågeställning 

Studiens syfte är att utreda gymnasielärares arbetssituation med en analys av det senmoderna 

samhället som en förklarande faktor. Det här undersöks för att komma åt djupare strukturella 

samband till läraryrkets mångfacetterade roll och utveckling.  

 

Följande forskningsfrågor behandlas i studien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hur uppfattar gymnasielärare sin arbetssituation? 

 Hur kan gymnasielärares arbetssituation förklaras till teorin om det 

senmoderna samhället? 
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2. Tidigare forskning 

Lärarnas arbetssituation är inte okänd då diskussioner ständigt sker i både samhälleliga 

debatter och generella samtal, således finns det ett brett område att förhålla sig till. Den här 

studien undersöker lärarnas arbetssituation i relation till den flytande modernitetens karaktär. 

Mängden forskning inom just detta område är begränsat. 

 

Lärarkrisen grundas i en samhällsförändring som medfört att skolan i stor mån marknadiserats 

och decentraliserats (Shirin Ahlbäck Öberg, Tomas Bull, Ylva Hasselberg & Niklas Stenlås 

2016). I en anpassning efter den globala marknaden har förutsättningarna till autonomi i 

lärarprofessionen påverkats, och lärarnas möjlighet till ett så kallat renodlat lärararbete har 

genom denna förändring försvårats (Lindqvist 2020). Studiens tidigare forskning kommer att 

utgå från tre artiklar rörande lärarnas förändrade arbetssituation i senmoderniteten.  

 

2.1 New Public Management 

I Professions under siege diskuterar Shirin Ahlbäck Öberg, Tomas Bull, Ylva Hasselberg och 

Niklas Stenlås (2016) new public managements påverkan på ett antal professioner. Artikeln 

beskriver till sin helhet NPMs framväxt under 1980 och 1990-talet som en kritik mot den 

offentliga sektorns byråkratiska och ekonomiska tröghet. Det beskrivs hur modellen av 

välfärdstatlig finansiering av den offentliga sektorn lett till ineffektiva resultat. NPM, som 

härstammade ur den privata sektorn och den ekonomiska marknaden ansågs vara lösningen på 

problemet. Dess reformer skulle leda till en effektivare offentlig sektor, och dess karaktär 

ansågs innehålla möjligheten till mätbara egenskaper av prestanda och resultat. Förändringen 

av den offentliga sektorn samverkade med samhällets liberalisering till en fri ekonomisk 

marknad. Regeringen siktade här mot en decentraliserad och effektiviserad skola, där en 

kommunalisering av institutionen skulle medföra förbättrad kontroll. 

 Professions under siege  

av Shirin Ahlbäck Öberg, Tomas Bull, Ylva Hasselberg och Niklas Stenlås. 

 Bemanningsföretagens intåg i skolan  

av Thom Axelsson. 

 Låt lärarna vara lärare – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter  

av Per Lindqvist. 



 
 

 Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se [10] 

Enligt författarna har NPMs intrång medfört att lärarprofessionen gått från att ha varit en 

autonom profession till att istället bli kontrollerad av krafter utanför skolan. Det här betyder 

att den identitet som lärare ofta har förknippat med sin profession urholkats då det inte längre 

är läraren som sätter villkoren för det egna arbetet. Dessutom behöver lärarna numera anpassa 

sig efter den globala marknaden, varpå yrkets uppgift i större mån går ut på att gynna dess 

möjligheter snarare än att driva det egentliga lärararbetet.  

 

Lärare inom gymnasieskolan och högskolan var skeptiska till decentraliseringen och 

effektiviseringen av skolan. Däremot gav varken Lärarförbundet, offentligheten, eller 

samhällets elit gehör till kritiken. Lärarnas Riksförbund var den enda fackliga organisationen 

som ställde sig emot förslaget. (Shirin Ahlbäck Öberg et al. 2016) 

 

 

2.2 Prekärisering 

Även Thom Axelsson (2021) ställer i sin studie Bemanningsföretagens intåg i skolan frågor 

kring marknadiseringens association med skolväsendet. Axelsson gör en redogörelse för hur 

skolans verksamhet under senare år har kommit att utformas i samspel med 

bemanningsföretagen. Det skulle kunna beskrivas som att marknaden har utkristalliserats som 

en möjlig lösning på lärarkrisen, där bemanningsföretagen anses kunna stå till hjälp för 

skolans utmaningar. 

 

Bemanningsföretagen hänvisar tydligt till att lärarkrisen inte kan utbildas bort, speciellt inte 

med tanke på att det saknas 69 miljoner lärare globalt. Det betyder att det är upp till 

marknaden att ta problemet i egna händer, vilket innefattar korta och osäkra 

anställningsformer tills dess att en långvarig lösning kan uppnås. Axelsson hävdar att 

forskningen kring detta område nästintill är obefintligt, och att de som har drivit frågan i 

största mån är lärarfacken och bemanningsföretagen själva. Lärarfacken hävdar samtidigt att 

marknadsprincipernas intåg är kostsamt, deprofessionaliserande, och saknar effektivitet på 

lång sikt. Bemanningsföretagen pekar istället på sin nutida effektivitet. Axelsson anser det 

vara av intresse att båda sidor gett relativt svaga insatser till att ta tag i frågan ordentligt. Det 

kan bero på att ingen av parterna tjänar på att driva frågan för långt eftersom marknadens 

funktion egentligen anses vara av bådas intresse. 
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Det har således skapats ett yttre inkräktande och berättigande av skolväsendet. En oro kring 

lärarnas befogenheter, om vem som styr skolan, och vad de kortvariga lösningarna egentligen 

ska leda till är nu dominerande. Axelsson betonar att lärarna sätts i en hjälplöst prekär 

situation, där marknaden går före både kvalitén på undervisningen och lärarnas profession. 

Konsekvensen är ett framtida yrke där lärare riskerar att ersättas med mindre kompetent och 

lägre betald bemanningspersonal. (Axelsson 2021) 

 

 

2.3 Det renodlade yrkets död 

I Låt lärarna vara lärare – idéer om lärararbete i det offentliga samtalet om lärarassistenter 

visar Per Lindqvist (2020) hur yrket alltmer har kommit att omfatta områden som inte 

relateras till det renodlade lärararbetet. Lärare har deltagit i en diskussion rörande det så 

kallade smutsgörat i skolan, något som argumenterats stå under en lärares värdighet att 

engagera sig i och ta ansvar för. Mängden smutsgöra har genom åren ökat, och lärare står idag 

under en stor press till att anta flera roller än den av att vara undervisare. Sedan 

kommunaliseringen möter lärare dessutom krav från samhället genom ständiga 

redovisningsskyldigheter. Det senmoderna samhället har nämligen höga förväntningar på 

lärares stöd i det som står utanför undervisningen. Här finner vi en begäran på en ständig 

anpassningsbarhet efter elevernas intressen och personliga problemområden. Lindqvist 

beskriver hur lärarna således har tvingats öppna dörren och sträcka ut en hand till eleverna 

utanför klassrummet. Det är en dörr som tidigare har varit stängd.  

 

Tillståndet har lett till en debatt kring gränserna för vad en lärare ska eller inte ska göra under 

en arbetsdag. Förslag om fler lärarassistenter i syfte av att dela upp arbetet visar att det trots 

allt existerar en unison inställning rörande lärares stora arbetsbörda. Debattens 

ställningstagande visar att en lösning på den rådande lärarkrisen kan ligga i att åter igen 

renodla läraryrket. (Lindqvist 2020) 
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3. Teoretisk ram 

3.1 Begreppet senmodernitet  

I samhällsvetenskapen har det diskuterats om vi fortfarande befinner oss i moderniteten eller 

om samhället har utvecklats i den utsträckningen att vi nu kan kalla det postmodernt 

(Habermas 1981). Studiens val av begreppet senmodernitet omfattar ett antagande om att 

samhällets varande fortfarande befinner sig inom en form av modernitet.  

 

Idén om den moderna epokens slut har motiverats med en reduktion av de moderna 

institutionerna. Giddens menar att vi inte har utvecklats bortom det moderna, snarare har 

moderniteten radikaliserats i en flytande form. Radikaliseringsprocessen har inneburit att de 

institutioner som utgjort modernitetens grund inte har försvagats, istället har de förstärkts i sin 

utveckling. Industrialism, kapitalism, nationalstater och övervakning har globaliserats i det 

senmoderna samhället (Giddens 1996). Den tekniska utvecklingen har medfört möjligheter för 

hela världen att industrialiseras, och kapitalismens funktion som ledande produktionsform är 

således fortfarande gällande. Vad som ytterligare skiljer senmoderniteten från moderniteten är 

att de västliga nationalstaterna numera har förlorat en del av sitt suveräna upprätthållande 

kring världsordningens kapital. I senmoderniteten flyter kapitalet istället fritt.  

 

 

3.2 Det senmoderna samhället 

Konceptualiseringen av samhället begripliggörs ytterligare med Zygmunt Baumans (1999) 

redogörelse av den flytande moderniteten. I slutskedet av moderniteten finner vi 

senmoderniteten, en tid som enligt Bauman karaktäriseras av ett otryggt levnadssätt. 

Samhällets fasta och industriella karaktär har omvandlats till ett globalt och marknadsstyrt 

samhälle. Det sistnämnda har ingen egentlig fast punkt i världen, dess omfattning innehar 

istället en diffus form. Det här är anledningen till att moderniteten beskrivs som flytande. 

(Bauman 1999) 

 

Vad Bauman (2011) egentligen menar med det senmoderna samhällets otrygghet kan 

tydliggöras genom en praktisk jämförelse med dess tidigare samhällsform. Under den fasta 

moderniteten fann vi exempelvis att relationen mellan kapitalet och arbetarna var grundat i 

kapitalets begränsade tekniska möjligheter. De begränsade möjligheterna formade således ett 
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nödvändigt och lokalt samarbete mellan kapitalet och arbetarna. Det var ett samarbete som 

också var avgörande för det fasta, moderna samhällets struktur. Bauman beskriver hur en 

frånvaro av denna begränsning hade resulterat i ett samhälle där kapitalet inte längre hade 

behövt foga sig efter människor eller nationer. Den fasta modernitetens sociala stat värnade 

dessutom om att dess medborgare skulle ingå i ett gemensamt kollektiv med varandra, detta 

snarare än att konkurrera mot varandra. Utöver begränsandet av otrygga arbetsförhållanden 

genomfördes det även kollektiva reformer för att hålla den arbetande medborgarskaran i gott 

skick. Bauman menar att det tidstypiskt moderna samarbetet mellan kapital och arbetare nu är 

förbi. Vi har således lämnat den fasta modernitetens lokala, trygga villkor bakom oss. 

(Bauman 2011) 

 

Under de senaste 30 åren har samhället genomgått en förändring där kapitalet frigjorts från 

sina tekniska begräsningar. I senmoderniteten omfattas vi numera av en global 

marknadssituation där företag både söker och förflyttar sig för en effektiviserad ekonomisk 

vinst. Kapitalet har med andra ord blivit flytande internationellt, varpå den inte längre tar 

hänsyn till vare sig lokalitet, arbetsvillkor eller arbetare. Arbetets skifte från dess typiska 

industriella karaktär av fasta arbetstider och arbetsplatser, omfattas nu istället av stora 

förväntningar på arbetarens anpassning till kapitalet (Bauman 1999; Bauman 2011). 

Senmodernitetens flytande karaktär har dessutom omfamnat den sociala statens funktion, då 

även den numera följer den globala marknadens ekonomiska kraft (Bauman 2011). 

Medborgarna som sedan tidigare var stärkta av staten får nu stå åt sidan för kapitalismens 

förmåner. 

 

 

3.3 Marknadisering 

Förändringen beskriven ovan leder oss till ännu en central del i den flytande moderniteten, 

nämligen marknadiseringen. Marknadiseringen skulle kunna sammanfattas som 

senmodernitetens grundläggande funktionalitet. Den har medfört att hela samhället och dess 

institutioner idag omfattas av marknadsliknande förhållanden (Bauman 1999). Dessa 

förhållanden karaktäriseras av konkurrens, rationalism och individualism. Kapitalets 

frigörelse från dess tidigare tekniska begräsningar har lett till att det är kapitalet som numera 

sätter villkoren. Världen som under den fasta moderniteten bestod av självbestämmande 

nationalstater, är nu nyliberaliserade och har istället i funktion att främja den globala 
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marknadens villkor (Bauman 1999; Giddens 1990). Den tidigare gemenskapen mellan stat 

och medborgare är också förändrad, dessa sätt nu i konkurrens med varandra (Bauman 1999). 

Det här ser vi i forskningen kring new public managements framfart inom olika professioner. 

NPMs funktion går som tidigare nämnt ut på att den privata sektorns marknadsprinciper får 

inflytande över hur de offentliga verksamheterna styrs. Skolan som institution har 

privatiserats och effektiviserats, vilket har lett till konkurrens mellan skolor och dess lärare 

(Shirin Ahlbäck Öberg et al. 2016). 

 

Bauman menar att det inte är möjligt att motverka marknadiseringen när den redan påbörjats. 

Detta beror på att institutioner och medborgare förlorar makten till att konkurrera ut den 

globala marknadens fria kapital. Det senmoderna samhället befinner sig således i en 

instrumentell verklighet där förändring omöjliggörs (Bauman 1999). Det som återstår för 

medborgarna och dess fackförbund är en hopplös brist till påverkan. Både skolan och dess 

lärare blir således låsta efter senmodernitetens strukturella marknadisering (Shirin Ahlbäck 

Öberg et al. 2016). 

 

Även politikens lokalitet går att härleda till vad Giddens (1996) beskriver som modernitetens 

globalisering. I den globala marknaden förlorar nationalstater sin autonomi och tar istället på 

sig en stödjande roll som övervakare av kapitalet. Anledningen är att företag och banker rör 

sig fritt och saknar egentliga begränsningar. Marknaden sätter således villkoren för vilken 

ideologisk väg som är den mest fördelaktiga, vilket blir styrande i nationers val av politisk 

riktning. Globaliseringen har också bidragit till en beroenderelation mellan nationer eftersom 

arbetsfördelningen kombineras industriellt och tjänstemässigt på global nivå. På grund av det 

här är västvärlden beroende av varor som produceras på andra sidan jorden för att företag och 

skattesystem ska hållas funktionella. Konsumtionen inom den globala marknaden är således 

bestämmande för politiken i Sverige. (Giddens 1996) 

 

Medan kapitalet flyter fritt förblir politiken hopplöst lokal. 

Zygmunt Bauman (1999) 
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3.4 Marknadens totalitet 

Marknadiseringens maktposition ligger inte enbart i dess funktion, utan även i dess totalitet. 

Bauman beskriver det som samhällets fullständiga acklimatisering efter marknadens väsen, 

där lösningar och tankesystem strikt formas efter villkoren som marknaden möjliggjort. 

Totaliteten ligger i linje med den nyliberala vågen som har kommit att verka som den flytande 

modernitetens enda och styrande ideologi (Bauman 1999). Det är en ideologi som omfattar en 

fullständig påverkan av samhällets alla hörn, så som familj, kultur, arbete och utbildning 

(Ritzer & Stepnisky 2014). Nyliberaliseringen betonar samtidigt ett starkt egenansvar hos 

aktören (Bauman 1999; Ritzer & Stepnisky 2014). Det är således inte bara konkurrensen som 

urholkar vår kollektivitet, det är även aktörens individuella ansvarstagande för motgångar 

eller framgångar i livet. Tanken om strukturens begränsningar är fientlig mot den nyliberala 

ideologin och dess kapitalrörelser (Ritzer & Stepnisky 2014). 

 

Den fasta moderniteten drevs av idén om att nationalstaterna med sina kollektiva reformer 

skulle befria medborgarna. I den nyliberala ideologin har denna idé istället blivit 

individualistisk. Friheten ligger i den ideologiska övertygelsen av att människor och företag 

kan nyttja sina resurser hur de önskar på den fria marknaden (Bauman 1999). Aktören 

upplever en falsk frihet från tvång då livets framgångar eller misslyckanden är upp till den 

enskilde att uppnå. I praktiken innebär det att aktörer som möter motgångar uppmanas att lösa 

dessa på egen hand, oberoende om grunden till problemet egentligen är strukturellt betingat. 

Aktören skuldbelägger således sig själv trots att möjligheterna till förändring ligger utanför 

det egna handlingsutrymmet (Bauman 2011). Hur aktörer hjälplöst och resultatlöst försöker 

reda ut strukturella problem ser vi i det som tidigare diskuterats, nämligen att enskilda skolor 

tvingas ta hjälp av privata bemanningsföretag (Axelsson 2021). Den enskilda skolan har i det 

senmoderna samhället ingen möjlighet till något alternativt tillvägagångssätt, och söker därför 

lösningar i marknadens domän. Så här tar marknadens totalitet form. 

 

Hannah Arendt (2013) beskriver hur samhällets rationalitet gett tillverkningens domän 

bestämmanderätt för handlandet och arbetet. Således styr marknaden människans 

grundläggande villkor och biologiska funktion. Arendt menar är att det har skett en 

kolonisering av handlandet i det senmoderna samhället, eftersom människans villkor formats 

efter ett produktivt och rationellt system. De livsnödvändigheter som människan behöver ta 

del av i vardagen blir konsumtionsbelagt och automatiserat till marknadens syften.  
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Där marknaden styr människans villkor kommer människan också betinga och reproducera de 

attribut som prioriteras. Hotet av att inte följa marknaden innebär en förlorad funktionell roll i 

samhället. Människan är alltså inte endast konsumenter på marknaden, utan är helt och hållet 

en del av marknaden (Arendt 2013). Senmodernitetens varutänk sträcker sig till skolan som 

samhällsverkande institution, där konsumenter numera köper och säljer utbildning. En elev 

och dess förälder kan här te sig som kunder, där utbildningen ses som en värdefull investering 

för elevens individuella framtid på marknaden. Bauman beskriver det som att människan 

underkastat sig och fullständigt format sig efter konsumerandet (Bauman 2008).  

 

Den ideologiska övertygelse som den totalitära marknaden har fört med sig blir i detta 

hänseende en realitet – det är vad Bauman kallar konsumtionssamhället. 

 

 

3.5 Flexibilitet 

Underkastelsen till kapitalets villkor tvingar arbetare till att anamma en stor flexibilitet och 

anpassning i sina professioner (Bauman 1999). Under den fasta moderniteten fanns det en 

samhörighet med arbetet och den lokala omgivningen (Bauman 2011). I senmodernitetens 

flexibilitet finns det inte längre någon stabil eller fast identifiering till arbetet, eftersom 

arbetets förändrade förhållanden är konstanta. Jaget är således angripen av det flytande 

samhällets funktionalitet. Resultatet är att den enskilt ansvarstagande arbetaren blir till en vara 

som erbjuder tjänster till marknaden där kapitalet kräver det. Det är en nyliberalisering av 

människan och en djuprotad förändring av den trygghet som tidigare varit dominerande 

(Bauman 1999; Bauman 2008). Den nyliberala människan lever i ovisshet över att 

morgondagen kan innefatta en ny positionering. På axlarna vilar samtidigt det överhängande 

ansvaret för den egna utsattheten (Bauman 1999; Bauman 2011). 

 

Genom prekäriseringen av människan skapas en konkurrens i samhället som ytterligare 

gynnar marknaden (Bauman 1999; Ritzer & Stepnisky 2014). Den flexibla arbetaren tar här 

på sig ansvaret att prestera över sin egentliga förmåga, och accepterar villkoren för att nå den 

framgång som idealiserats. Guy Standing beskriver hur det i prekariatet blir normalitet att 

regelbundet arbeta utanför sin fasta arbetstid, exempelvis genom att under kvällstid besvara 

jobbmail trots att arbetsdagen egentligen tog slut flera timmar tidigare.  
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En stor del av vår befolkning har numera flytande arbeten med varierande tider, där arbetaren 

ständigt hålls involverad och engagerad i sitt yrke. Senmodernitetens förväntan på människan 

som ständigt tillgänglig, anpassningsbar och kontaktbar grundar sig i den tekniska förändring 

som diskuterades i början av det teoretiska avsnittet. Arbetet är således inte fast i 

senmoderniteten, det är flytande. I hotet av den personliga bekostnaden hålls människan 

ständigt flexibel till att behaga marknadens ideal. (Standing 2013) 

 

 

3.6 Läroplansteori 

För att förstå hur den flytande modernitetens funktion ger uttryck i skolväsendet bör vi se 

efter läroplanen. Göran Linde beskriver hur vår omvärldsuppfattning till viss del är formad av 

oss själva, men även av den undervisning som vi påverkats av. Läroplansteorin är därför ett 

verktyg till att både förstå och avslöja makten som styr oss (Linde 2012: 11ff). Det är även 

detta styrdokument som urskiljer vad som anses vara väsentlig kunskap. Det betyder att 

läroplanen är ett strukturellt ramverk som skolan ska förhålla sig till för att realisera den 

politiska riktning som efterfrågas av samhället (Skolverket 2013). Ett konkret exempel på det 

här är läroplanens utformning kring individens rätt och ansvar att själv utforma sin utbildning 

(Skolverket 2015). 

 

Vad som ansetts ha varit viktigt att förmedla som fakta har varierat beroende på vilken 

ideologi som dominerat samhället. I en marxistisk samhällstradition hade skolan beskrivits 

som förmedlare av kunskap kring kapitalets påverkan (Linde 2012: 14). I senmoderniteten 

utbildas framtida generationer istället utifrån liberala ideal.  
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4. Metod 

4.1 Idékritisk analys 

Tillämpad metod för studien är en form av idéanalys vars funktion grundar sig i att finna olika 

samband. Metoden används för att förstå de konstruktioner som förutsätter aktörernas 

handlingsutrymmen (Bratberg 2018). Vedung beskriver det som att idéanalysen i sin helhet 

ger forskaren möjligheter att granska aktörers uppfattningar för att sedan omsätta dessa till 

djupare, strukturella förklaringar. Det kan karaktäriseras som att vi genom idéanalysen hittar 

stoffet i de effekter som aktörerna ger uttryck för. På så sätt når vi kärnan till symtomen. I 

studien granskar vi således beskrivningarna av de idéer som förekommer och gör i relation till 

dessa ett ställningstagande (Vedung 2018).  

 

Det här leder oss till den kritiska formen av idéanalys som intar ett särskilt metodologiskt 

fokus i studien. Vedung menar att idékritiken kan förklaras med principen av att forskaren 

positionerar sig gentemot en idé. För att ta ställning måste idén först beskrivas (Vedung 

2018). Vidare utvecklar Esaiasson et. al, Bergström och Boréus att idékritiken kan användas 

för att urskilja och definiera olika maktstrukturer i samhället (Esaiasson et. al 2012; 

Bergström & Boréus 2012). 

 

Med hjälp av våra intervjudeltagares muntliga framföranden kan vi se ett samband till hur 

dessa förhåller sig till de maktstrukturella principer som de styrs av. I senmoderniteten 

granskar vi de liberala ideal som präglar aktörens handlingsutrymme. Intervjudeltagarnas 

relation till teoretiska begrepp som marknadisering, prekärisering, och individualism har 

därför en återkommande närvaro genom analysens gång. På detta sätt finner vi en kontext och 

relevans till den rådande maktstrukturen. 

 

 

4.2 Förhållningssätt 

The danger of too much flexibility are just as obvious as the truth in the 

argument that to give to everybody shoes of size 8 is to give the same thing to 

everybody, yet with different effect. 

Johan Galtung (Galtung 1967) 
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Gultang betonar i sitt citat en problematisering av forskningsmetodik. Att i en kvantitativ 

undersökning ge identiska instruktioner till varje undersökningsperson kan inledningsvis 

anses vara korrekt. Svårigheterna uppstår däremot när instruktionerna uppfattas på olika sätt, 

vilket kan resultera i att intervjusvaren också förlorar sin relevans till de fasta 

frågeställningarna. 

 

I kontrast till den kvantitativa forskningsmetodiken har den kvalitativa forskningsmetodiken 

en öppenhet som kan utveckla undersökningspersonernas tolkningsramar. Holme och Solvang 

beskriver det som att den kvalitativa metoden passerar naturkunskapens subjekt- och 

objektförhållande där forskaren och undersökningspersonen intar olika roller. Problematik 

kan istället uppstå i relationen och förväntningarna mellan de olika rollerna. En 

undersökningsperson ska således inte vägledas för långt från sin egen tolkning till den mån att 

denne baserar sitt svar på vad som förväntas snarare än vad som är sanningsenligt. Holme och 

Solvang betonar att forskaren i en kvalitativ intervju bör inta rollen av en intressant lyssnare. 

För att undersökningen trots allt ska vara resultatgivande så ges intervjudeltagarna tematiska 

ramar av forskaren. Det här kan vara i form av en presentation av studiens bakgrund, eller 

genom öppna frågor (Holme & Solvang, 1997: 98f). 

 

 

4.3 Urval och genomförande 

När det kommer till urvalet har vi tagit hänsyn till intervjudeltagarnas erfarenhet och relation 

till läraryrket. Eftersom frågeställningarna fokuserar på gymnasielärares uppfattningar av sina 

arbetssituationer är det således relevant att undersökningspersonerna också är 

yrkesverksamma gymnasielärare med erfarenhet nog till reflektion. Valen av deltagare har 

därför baserats på att det finns en kontakt till den företeelse som undersöks (Holme & 

Solvang, 1997, 101ff). Intervjudeltagarnas kön är inte relevant för studien. Däremot är valet 

av intervjudeltagare från varierande mängder arbetsplatser av relevans, eftersom studien görs i 

syfte att undersöka gymnasielärares upplevelser av yrket i helhet. Om det här inte hade tagits i 

beaktning hade risken med att intervjua flertal gymnasielärare på en och samma skola endast 

gett oss kunskap om upplevelsen av den enskilda arbetsplatsen. Intervjudeltagarna som valts 

ut är på grund av det här yrkesverksamma på flera olika gymnasieskolor i Sverige. 
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Respondentintervjuerna har genomförts i enskilda samtal mellan forskare och 

undersökningspersoner. Fem stycken gymnasielärare som alla har minst tre års 

arbetserfarenhet inom yrket intervjuas. Genom en kollektivistisk människosyn kopplas 

reflektioner och framtidssyner med de förvalda samhällsvetenskapliga teorierna kring 

samhällsstrukturer. De enskilda lärarna ingår genom den här i ett slags kollektiv av en 

lärarstyrka, där de gemensamma intressena ska framföras (Holme & Solvang 1997: 333). 

Respondentintervjuerna har skett i form av ett vardagligt samtal med en intervjumanual till 

hands för att säkerställa att intervjusvaren inte förlorar relevans till studiens syfte. 

Intervjudeltagarna har i förväg fått en beskrivning av studiens syfte och tillgång till dess 

kunskapsöversikt för att kunna förbereda sig för samtalet. Följande punkter har använts som 

medhjälpande manual i samtalen med deltagarna. 

 

 

 

4.4 Etiska överväganden 

Det är väsentligt att forskningsstudien beaktat etiska överväganden. Enligt Holme och 

Solvang (1997) kan etiken i samhällsvetenskaplig forskning beskrivas som ett systematiskt 

bearbetande av moraliska principer. De etiska övervägandena har således fungerat som ett 

förbestämt ramverk för genomförandet av forskningsstudien. Intervjudeltagarnas svar 

behandlas med anonymitet och konfidentialitet. Påhittade, könsneutrala namn används för att 

skydda intervjudeltagarnas integritet. 

 

Konsekvenserna av en bristande respekt för anonymiteten kan innebära skada för deltagarna. 

Av samma anledning behandlas svaren i enlighet med samtycke och diskretion. Det innebär 

att den som godkänt sitt deltagande har rätt att själv avgöra om allt som sagts i intervjun ska 

presenteras i studien. (Holme & Solvang 1997: 331ff) 

 

 

 

 Upplevelsen av att vara gymnasielärare. 

 De positiva och negativa aspekterna till yrket.  

 Eventuella förändringar i yrket från början av karriären till nu. 

 Föreställningen av yrkets fortsatta utveckling. 
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5. Resultat 

Resultaten av respondentintervjuerna har i största mån gett överensstämmande svar, där 

samtliga intervjudeltagare har belyst närmast identiska reflektioner kring sina 

arbetssituationer. Resultaten är således enhetliga, vilket ger intrycket att lärare har en relativt 

klar och kollektiv tolkning av sitt yrke. 

 

Eftersom studiens frågeställningar berör gymnasielärares upplevda arbetssituation i relation 

till senmodernitetens karaktär, så har analysen av resultaten också organiserats enligt 

underrubriker relevanta till dessa. Intervjudeltagarnas fiktiva namn med tillhörande 

arbetserfarenhet syns nedan och refereras till återkommande gånger genom 

resultatbeskrivningens gång.  

 

 

 

5.1 Lärarnas arbetssituation 

Noel med sina 3 år i yrket tycker att arbetssituationen har varit starkt utmanande. Som 

anställd på en mindre gymnasieskola upplevs styrkorna med yrket vara ungdomarna, glädjen 

över att lära ut, samt möjligheten till att arbeta med sina valda ämnen. Noel ser att styrkorna 

med yrket har vägts ner kraftigt av de negativa aspekterna. I helhet finns det ett stort missnöje 

över att de egentliga läraruppgifterna tagits över av kringliggande arbetsuppgifter. Där 

elevhälsoteamet brustit på arbetsplatsen har Noel själv fått agera vägledare åt elever med 

psykiska sjukdomar. Detta trots att Noel inte har någon egentlig kunnighet kring hur 

allvarligare elevärenden likt dessa ska hanteras.    

 

Det är väldigt stressigt. Man har många bollar i luften samtidigt och är mycket 

mer än bara lärare. Det är flera yrkestitlar som ryms in i mina arbetsuppgifter. 

Jag är förälder, kurator, socialarbetare, städare, och pedagog. Undervisningen 

 Lou – yrkesverksam gymnasielärare i 18 år 

 Kim – yrkesverksam gymnasielärare i 20 år 

 Noel – yrkesverksam gymnasielärare i 3 år 

 Charlie – yrkesverksam gymnasielärare i 14 år 

 Alex – yrkesverksam gymnasielärare i 30 år 
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kommer nästan alltid sist. Mentorskapet tar mest tid och energi, vilket jag inte 

heller får betalt för. Resultatet blir att jag får planera hemma på kvällarna för 

att jag inte hinner med det på min arbetstid. När jag tagit upp det med min 

arbetsgivare så får jag till svar att skolan är på det här sättet, och att jag får 

bita ihop. I perioder mår jag så dåligt av mitt jobb att jag får sömnproblematik 

och minnesluckor. (Noel) 

 

Noel berättar att ett flertal lärare på arbetsplatsen delar den här upplevelsen, och att stödet på 

arbetsplatsen kommer från kollegor som försöker hjälpa varandra att ta sig igenom dagarna. 

Men det är inte bara systematiken bakom mängden uppgifter som gör arbetsbördan ansträngd, 

det är även mentaliteten bland eleverna.   

 

Skolan har skapat en inlärd hjälplöshet bland dagens barn och ungdomar vilket 

gör att de knappt behöver tänka på någonting själva längre. Misslyckas en elev 

med någonting i skolan så är det min skyldighet att göra en kartläggning, att 

strukturera, dokumentera, eller att ständigt påminna om arbeten som inte har 

lämnats in. Oftast är problemet snarare att eleven helt enkelt inte har pluggat. 

Trots detta ska vi lärare lösa problemen genom att individualisera och göra 

anpassningar efter anpassningar. Bara för att en elev har svårt för att läsa 

betyder inte det att eleven har dyslexi och ska få ytterligare anpassningar av sin 

lärare - det kanske bara är så att eleven tycker det är jobbigt att läsa! Skolan 

stjälper elevernas kompetens till vuxenlivet där de kommer stå hjälplösa och 

inkapabla att möta minsta lilla motgång. (Noel) 

 

Vi lämnar Noels upplevelser och möter istället Kim och Lou i varsitt separat möte. Båda 

lärare har varit yrkesverksamma i cirka 20 år och arbetar på stora, centrala skolor i hemstaden. 

Kim berättar om sin erfarenhet av att ha arbetat på många olika skolor, både stora och små. 

Både kommunala skolor och friskolor. 

 

Jag har tänkt på att sluta arbeta som lärare många gånger. Av någon anledning 

är jag kvar. Det svåra med att vara lärare är att man står ensam mot både 

eleverna och utomstående människor. Om jag inte har rättat prov tillräckligt 
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snabbt så får jag skuldbeläggning snarare än att man ifrågasätter varför min 

arbetsgivare inte gett mig större möjligheter tidsmässigt till att rätta. 

Dokumenteringshetsen är irriterande och meningslös, den skapar fler frågor än 

svar. Eleverna förstår ändå inte kunskapskraven. (Kim) 

 

Kim är trött i tonfallet, ler ursäktande och tillägger: 

 

Ungdomar är generellt härliga att arbeta med. Det är fantastiskt att få träffa 

människor som är olika och att få lära sig av dem. Det är även roligt att få stöd 

och möta kunnighet bland kollegor. All möjlig kunskap finns i en och samma 

byggnad - så är det inte på alla arbetsplatser. Vissa utomstående människor 

beundrar mig för att jag är lärare, andra visar låg respekt och tror att de vet 

bättre om mitt jobb än vad jag själv gör. (Kim) 

 

Charlie har arbetat som lärare i 14 år och har liksom Lou och Kim bred erfarenhet gällande 

arbetsplatser. 

 

Det svåra med läraryrket är att man alltid förväntas vara öppen till att ställa 

upp och lösa problem som man egentligen inte ska lösa. Man är inte bara 

lärare, man är livscoach eller psykolog också. Det tar mycket energi. Det är 

även många som ständigt står över en och vill styra och ställa över ens arbete. 

Skolan är en öppen diskussion där även utomstående personer som egentligen 

inte har kunnighet om mitt yrke har åsikter om vad jag ska göra på min 

arbetstid. (Charlie) 

 

Vi möter Alex, den intervjudeltagare som har längst erfarenhet i yrket. Alex har arbetat som 

lärare på en vuxenutbildning i 30 år, och har hållit sig på samma arbetsplats under sin 

yrkesverksamma tid. I samtalet nämns arbetsmiljön som god och möjliggörande till att lägga 

fokus på arbetsuppgifterna och relationsbyggandet. I helhet beskriver Alex en trivsel på den 

specifika arbetsplatsen. Samtidigt finns det ett visst missnöje för läraryrkets lönsamhet.  
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Som lärare möter man många fina individer och får jobba med intressanta 

ämnen som man själv brinner för. Att se eleverna växa och utvecklas är roligt! 

 

Tidsaspekten är en negativ faktor. Man kan tendera att lägga för mycket tid på 

sitt arbete på grund av sitt intresse för ämnena man undervisar i. Det lönar sig 

inte lönemässigt eftersom lönen för lärare är låg i förhållande till hur lång 

utbildningen är. Det här innebär ett problem för skolan, eftersom många 

potentiellt duktiga lärare väljer ett annat yrke. 

 

Alla har gått i skolan men uttrycker sig utan att egentligen vara insatta. Det 

finns fördomar och okunskap om skolverksamheten och läraryrket. (Alex) 

 

 

5.2 Förändringar i läraryrket 

På frågan om läraryrkets förändringar svarade lärarna återigen enhetligt. Några menade att 

vissa förändringar är mer markanta än andra, men i sin helhet fanns det specifika 

utgångspunkter till varför läraryrket har förändrats och på vilket sätt.  

 

Nu har elever mest rättigheter och lärare har massor av skyldigheter. När jag 

gick i skolan hade jag som elev skyldigheter. Om jag inte lämnade in ett 

skolarbete i tid så läste inte mina lärare det, så är det inte idag. Lärare har 

förlorat sin auktoritet och respekt. Det råder även en bristande tillit från både 

elever och föräldrar, där alla andra vet bättre än mig som lärare. Främmande 

människor ska tycka till om allt och konsulter tror att de vet bäst. Ingen lyssnar 

på vad lärarna säger. Det finns ingen tillit, det finns bara kontroll. (Noel) 

 

Vad som är utmärkande i Noels beskrivning är att lärarna och skolan har tappat sin 

maktställning gentemot eleverna och samhället i sin helhet. Noel menar att lärare idag har ett 

tydligt krav på sig att vara flexibel, då elever inte längre följer de regler som lärarna sätter i 

samma utsträckning som tidigare. Liknande uppfattningar delar resterande intervjudeltagare. 
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Trycket på betygssättning och förväntningar från massiva mängder individer 

har förändrats och blivit mycket större, där det finns en ”jag vill ha”-attityd. 

Ambitionsnivån och den generella kunskapen har sjunkit. Det finns stora 

kunskapsluckor från grundskolan, speciellt språkligt och i 

allmänbildningskunskaper. Att tolka en text är svårare för en elev idag i 

jämförelse med förr. Eleverna orkar inte läsa en text längre och ger upp. 

(Charlie) 

 

Med oro ser jag på elevernas förmåga att läsa och ta till sig skriven text, detta 

är något som har förändrats eftersom eleverna läser mindre idag. Däremot har 

de många tekniska kunskaper som kanske väger upp till viss del. I övrigt är det 

en större arbetsbelastning och sämre arbetsmiljö för lärare idag. 

Arbetsbelastningen har ökat då undervisningstimmar har lagts till. Lärarens 

frihet i yrket har samtidigt minskat. (Alex)  

 

Dokumentationen har ökat mycket de senaste 6 eller 7 åren. Det finns mindre tid 

till planering och rättning. Matriser ska användas hela tiden, det är en börda 

som skapat utbrändhet. Lärare har dessutom fler kurser på samma mängd tjänst 

idag i jämförelse med förr. (Lou) 

 

Kim betonar att införandet av kontrollen gällande kraven på lärarnas dokumentation gett 

problematiska konsekvenser för flera involverade.  

 

Att skolan nu ska vara individualiserad och bygga på egenintresse hör inte 

hemma här. Egenintresset används ofta som ett försäljningsknep av friskolor. 

Det är dock inte friskolor som egentligen är problemet - det är marknadsskolan. 

Jag vill ju se att skolan blir statlig igen. Förstatligandet kommer inte kunna lösa 

alla problem, men om man tittar tillbaka på hur det var innan 

kommunaliseringen och friskolorna så hade Sverige en av världens bästa skolor. 

 

Vi kan inte ställa krav på eleverna längre. Samtidigt upplever jag att 

ungdomarna har mer stress kring sina prestationer idag än tidigare. 
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Oförståelsen kring kunskapskraven och det centrala innehållet är bidragande 

till stressen. Förr dokumenterade man inte alls så som man gör idag. Då 

fokuserade eleverna på att lära sig och förtjänade därefter betyget som 

tilldelades i slutet av kursen. (Kim) 

 

Alex har med sina många år i yrket sett en tydlig förändring från början av sin karriär till nu. I 

synnerhet är det decentraliseringen av skolan som påtalas med missnöje. Noel kritiserar i sin 

tur friskolornas kontroll över det svenska skolväsendet. 

 

Kommunaliseringen av skolan är ett problem, skolan bör istället vara statlig 

som den var förr. Kommunen har inte kunnat skapa en likvärdig skola. Staten 

har samtidigt större möjligheter till att skapa jämlikhet i lärarlönerna. 

Lärarfacken har även varit alldeles för svaga de senare åren. Jag har själv varit 

fackligt involverad och sett hur man accepterat allt för många begränsningar i 

yrket. (Alex) 

 

Om skolan var statlig som den var förr så skulle det inte vara lika ojämlikt idag. 

Det finns exempelvis inte läromedel på alla skolor längre, så många lärare 

sitter och gör kompendium helt själva. Det har jag fått göra. Friskolorna som vi 

ser idag leds dessutom av svinrika kapitalister, inte av vanliga människor. Man 

måste ha stort kapital för att kunna starta skolor, de leds inte oskyldigt av 

välmenande vanliga svenssons som vissa verkar tro. Det är i princip alltid stora 

företagare i typ USA som startar skolor. På dessa skolor är eleverna kunder, 

och kunden har alltid rätt. Läraren har blivit servicepersonal. Felet ligger i 

marknadsskolan och den makt som tillåtit den att komma in. (Noel)  

 

Lou fokuserar mer på hur förändringen har påverkat lärarnas arbete, där kommunaliseringen 

och marknadiseringen har skapat en splittring och konkurrens i lärarkåren. 

 

En förändring i yrket är kommunaliseringen och införandet av friskolor. 

Kommunala skolor får inte gå på vinst, men det får friskolorna. Det saknas idag 

nödvändiga verktyg på skolor, så som en kurator eller ett bibliotek. En annan 
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förändring är att man förut hade tarifflöner, då tittade man på en lärares ålder 

och gav en fast lön efter det. Idag är lönesättningen individualiserad vilket 

skapat splittring och misstänksamhet i lärarkåren. En nyexaminerad lärare kan 

exempelvis gå ut i yrket på en högre lön än en lärare med 25 års 

arbetserfarenhet för att personen helt enkelt förhandlat bättre. Det leder till 

skitsnack och oenighet mellan kollegor. (Lou)  

 

Charlie är medhållande i sina reflektioner kring den statliga skolan i jämförelse med den 

kommunala. Samtidigt är Charlie den intervjudeltagare som är mest positiv till friskolor, där 

en tanke kring att genomförandet är den bristande delen snarare än idén i helhet. 

 

Jag tycker att skolan ska vara statlig igen. Skolan ska vara en enhet som styr på 

samma sätt, kvalitén på undervisningen ska inte vara beroende på hur mycket 

pengar en kommun eller friskola har. Så är det tyvärr idag. Jag gillar egentligen 

idén av friskolor för att man där kan testa nya sätt att lära ut på, speciellt 

eftersom jag varit kommunal lärare väldigt länge sedan tidigare. Jag har 

tröttnat på den och försöker hitta nytänkande sätt att se på pedagogik. Det får 

mig att lära mig mer om mig själv som pedagog. (Charlie) 

 

 

 

5.3 Läraryrkets framtid  

Under intervjuns gång berördes framtidsaspekten ett flertal gånger då intervjudeltagarna 

erbjöd sina tankar kring yrkets fortsatta utveckling. När Noel besvarar frågan görs det med ett 

bekymrat ansiktsuttryck. 

 

Jag tror att frågan om ekonomisk vinst kommer fortsätta vara viktigare för 

staten än frågan om elevernas bildningsnivå. Vi lärare kommer nog bli mer som 

en coach i framtiden, någon som ska stå vid sidan om eleven istället för att leda. 

Konstruktivismen som pedagogisk metod kommer nog att fortsätta styra med 

ännu större genomslag. Det kommer resultera i att vi lärare blir mer som en 

coach i framtiden, där eleven i sin individualisering tillåts att endast agera 
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utifrån sina egna intressen. I den framtida skolan kommer eleven därför inte 

vilja lära sig något nytt - eleven kommer bara bekräftas i det som den redan vet. 

Ingen utveckling eller bildning kommer ske. Samtidigt kommer vi lärare 

fortsätta att sitta i en situation där vi ska ge ständig feedback och dokumentera 

för att ha ryggen fri. (Noel) 

 

Noel ger flera exempel på hur maktdynamiken har visat sig i den konstruktivistiska, 

individualiserade marknadsskolan. Paralleller mellan nutid till framtid görs ständigt genom 

samtalets gång. I helhet uttrycks en oro för att den individualiserade skolan urholkar 

läraryrkets maktposition. Noel berättar att konsekvenserna inte endast påverkar lärarnas och 

elevernas framtid, utan även samhället i sin helhet.   

 

Min kollega berättade att Skolverket nu beslutat att ta bort den muntliga delen 

av matematikens nationella prov med anledning att elever idag inte klarar av att 

lyssna en lång period längre. Skolverket försöker alltså på papper förbättra 

resultaten av de nationella proven genom att sänka kunskapsnivån. Men vad 

kommer då hända med elevernas kunnighet och kapabilitet in i vuxenlivet? Ska 

jag exempelvis gå ifrån möten på mitt jobb bara för att jag tycker det är jobbigt 

att lyssna länge? Vad för slags framtida samhälle kommer vi egentligen ha om 

det är såhär vi fostrar våra ungdomar? (Noel) 

 

I intervjun med Lou lyfts digitaliseringen och lärarbristen fram som flera påverkande faktorer 

för den framtida svenska skolan.  

 

Jag tror att vi kommer fortsätta öka antalet elever per klass. I framtiden lär vi 

ha storföreläsningar på distans istället för traditionell undervisning. Det 

kommer nog motiveras uppifrån med att vara enhetligt med digitaliseringen 

samtidigt som det kan vara en lösning för den ökade lärarbristen. Frånvaron av 

fysiska möten och en fysisk arbetsplats leder till att arbetsgivarna kan tjäna 

ännu mer pengar på skolan. Stort antal elever på storföreläsningar innebär 

också att man kan anställa färre lärare per undervisningsgrupp och gå på 

större vinst. Bildningsnivån kommer försämras ännu mer. (Lou) 
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Precis som Noel lyft elevernas påverkan på utbildningen så påtalar även Lou dess 

dysfunktionalitet. Lou uppmärksammar en paradoxal kombination av de mål som skolan sägs 

vilja bemöta, och det som skolan själv möjliggör.   

 

Sedan 90-talet har skolan drivits av synen på att undervisningen ska vara rolig 

och individualiserad efter elevernas intressen. Allt ska vara fint och trevligt, 

vilket inte stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Det är inte heller 

möjligt att bedriva undervisning efter alla elevers olika intressen. Om man skär 

ner på resurserna till skolan så kan man inte heller individualisera 

undervisningen, speciellt inte om klasserna blir ännu större. Skolans mål går 

alltså inte ens att nå. Förutsättningarna till att se varje individ kommer inte 

finnas där. (Lou) 

 

Lou ger konkreta exempel på hur förändringen från den statliga skolan till den kommunala 

skolan har förändrat förutsättningarna för både elever i skolan och för samhället i helhet. I 

framtiden tror Lou att de individualiserade marknadsidealen kommer fortsätta undergräva den 

kollektivistiska välfärdsstat som en gång styrt skolan.  

 

Den svenska välfärdsstaten kommer ge efter ännu mer till de liberala 

marknadsidealen. Jag kan ge ett exempel… Tidigare när skolan var statlig så 

var skolmaterial och skolskjuts gratis för eleverna. Sedan kommunaliseringen 

har man sagt att detta i allt större mån istället ska finansieras av eleverna och 

dess föräldrar. Just nu sitter vi i en situation där varje kommun bestämmer om 

skollunchen ska vara gratis för eleverna eller inte. Vänta bara 10 år, då kommer 

säkert även detta tas bort och tvingas finansieras av varje individuell elev 

istället. Det betyder att vi med tiden kommer se större klyftor i samhället mellan 

fattiga och rika. Det kommer vara skillnad på barn och barn redan från tidig 

ålder. (Lou) 

 

Man kommer inte vara lärare i framtiden, man kommer vara en handledare. 

Skolan kommer bli ännu mer anpassningsbar efter elevers behov. Eleverna 

kommer säkert kunna gå en hel kurs på bara 5 veckor. Företagen kommer 

konkurrera ut traditionella skolor mer och mer med lovord med att komma ifatt 
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med sin undervisning snabbt. Undervisningen lär nog bli på distans på grund av 

digitaliseringen och konkurrensen. Eleverna kommer sitta hemma. (Charlie) 

 

I Helsingborg finns det nästan bara privata skolor kvar, det kan nog komma att 

bli mer av det här. (Kim) 

 

Det finns en rädsla för framtiden. Läraryrkets status har fallit och kommer falla 

ytterligare. De bristande arbetsvillkoren kommer leda till att fler skickliga 

lärare kommer lämna yrket. Färre lärare utbildas och med bristen på behöriga 

lärare kommer fler och fler obehöriga att anställas. På grund av det kommer 

arbetsgivare kunna ge lägre lön. Obehöriga lärare innebär också en sämre 

kunskapsbas. Sämre kunskapsbas ger en sämre kvalitet på undervisning till 

eleverna och framtida generationer. Marknadens drivning av skolan som ett 

aktiebolag är något som är oroande för hela samhällets utveckling. (Alex) 
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6. Diskussion 

I resultatet ser vi tydliga tendenser av senmodernitetens påverkan på läraryrket. De 

intervjuade lärarna ger uttryck för en skola som förlorat sitt syfte i marknadiseringens intrång 

på både utbildningsväsendet och i samhället som helhet.  

 

Individuella anpassningar står numera i centrum snarare än synen på eleverna som ett 

gemensamt kollektiv. Anpassningarna innebär i sin tur en stor arbetsbörda för lärarna i form 

av en utökad arbetsroll som oavbrutet behöver vara till lags. I lärarens prekära arbetssituation 

är individuella anpassningar en normalitet. I havet av dokumentation och i känslan av 

otillräcklighet får självaste undervisningen stå ekande frånvarande. Per Lindqvists argument 

om att låta lärare vara lärare blir i detta hänseende aktuellt, då en problematik kring vad en 

lärare egentligen ska engagera sig i yrkesmässigt tydliggörs av intervjusvaren. Den 

senmoderna läraren har därtill blivit tilldelad flera kurser och flera elever på samma mängd 

tjänst. I bristen på tid tvingas lärarna arbeta hemifrån utanför sin egentliga arbetstid.  

 

I senmoderniteten accepteras alltså arbetsförhållanden i skolan som tidigare varit oacceptabla. 

En otrygg flexibilitet till arbetet har tagit form, där gränsen till den privata sfären har suddats 

bort. Att sjukskrivningarna ökat drastiskt, och att hälften av alla lärare upplever 

sömnsvårigheter vart vecka är alltså inte något spontant sammanträffande. Medan lärarna 

arbetar till den mån att hälsoproblematik uppstår gynnas marknaden ekonomiskt av den 

rådande situationen. 

 

Marknadiseringen och kommunaliseringen av skolväsendet är punkter som intervjudeltagarna 

påtalat vara direkta undermineringar av lärarnas auktoritetet och skolans möjlighet till 

likvärdig utbildning. Med en marknadsliknande konkurrens blir konsekvensen att fler aktörer 

nu påverkar lärarnas profession. Det här har i längden separerat den kollektiva kraft som den 

statliga skolan tidigare stod för. Konkurrensen mellan friskolor och kommunala skolor har lett 

till en ökad differentiering bland lärare och glädjebetyg åt eleverna. Skolornas brist på 

läromedel, verktyg och förutsättningar har enligt intervjudeltagarna påverkat elevernas 

allmänbildning, kapabilitet och skolresultat på ett negativt sätt. Reflektioner kring att skolan 

fostrat in en inlärd hjälplöshet och oförmåga i eleverna att ta sig an utmaningar, var 

närvarande. Den nivå av individuella anpassningar som man i den senmoderna skolan 

förväntas göra riskerar i linje med detta att stjälpa snarare än hjälpa. Trots bristande 
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strukturella förutsättningar förblir lärarna ansvariga för elevernas misslyckanden.  

 

Lärarens enskilda aktörsansvar för att ge elever framgång leder oss tillbaka till 

marknadsprincipen om kund och säljare. Eleverna och dess föräldrar blir med Baumans teori 

till konsumenter, vilket placerar den köpande eleven i en maktposition gentemot läraren som 

är säljare av kunskap. Det blir därmed viktigare vad eleven och dess föräldrar tycker än vad 

läraren anser vara bäst. Elevens rättigheter i senmoderniteten övermannar sålunda deras 

skyldigheter.  

 

Det är däremot inte endast den senmoderna eleven som gör intrång på lärarens autonomi. 

Samhället i helhet tar utan någon djupare förståelse för skolan del i ett ständigt kontrollerande 

och kravställandet om hur lärare ska bedriva sitt arbete. Främmande individuella intressen 

tycks väga över lärarens kunskaper och erfarenheter. Uppfattningen av intervjudeltagarna är 

att skolan kommer fortsätta styras efter kapitalets villkor och intressen. Marknadens totalitet 

har därmed satt villkoren för vad som anses vara möjligt att uppnå och eftersträva. Enligt 

Arendts teori har samhället således betingat och reproducerat sig själv. 
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7. Slutsats 

Intervjudeltagarna uppfattar i största mån sina arbetssituationer som djupt problemfyllda, där 

en oro kring läraryrkets utveckling och framtid är starkt närvarande. En bristande respekt och 

tillit från samhället i sin helhet innebär ett inkräktande och bestämmande över lärarnas 

arbetssituation. Den ökade digitala kontrollen gällande kontinuerlig dokumentation hindrar 

lärarna från att ägna sig åt de mer väsentliga arbetsuppgifterna som tillhör yrket. Det kan 

beskrivas som att autonomin och den intellektuella ställningen i arbetsrollen har gått förlorad. 

Istället ska läraren i en ständig flexibilitet hållas underkastad till det som efterfrågas.  

 

Som helhet upplever lärarna att förutsättningarna för att framgångsrikt arbeta i skolan fattas, 

och att dessa förutsättningar tycks strypas ytterligare för ekonomisk vinning och 

individualistiska egenintressen. Syftet med att skapa kapabla och allmänbildade 

samhällsmedborgare ersätts i senmoderniteten med en konsumtionsartad kolonisering av 

skolväsendet som helhet. 

 

I kontrast till de redan beskrivna villkoren nämns de positiva aspekterna av yrket till att vara 

resterna av den mer traditionella skolan som vi fann under ett tidigare skede av moderniteten. 

Intervjudeltagarna efterlyser således ett ökat fokus på yrkets renodlade arbetsuppgifter  

– att undervisa. 
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