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Abstract  

Title: The timeless teacher. The workplace environment of a teacher in late 

modern society.  

Author: Leonora Smakiqi 

Since the 1990´s, the school in Sweden has undergone a number of reforms that 

have contributed to the establishment of new schools in the labor market and 

given students the opportunity to choose between schools. Reserch shows a school 

segregation where equality in school is threatened through an uneven student 

composition in schools in terms of social background and a oblique recruitment of 

teachers. The problem in the swedish school is that there is a lack of teachers and 

the challange of retaining licensed teachers in the profession, as well as the 

recruitment of new teachers to schools an teacher education. The above problems 

aroused interest in what the teachers work situation looks like. The purpose of the 

study is to shed light on teachers work situation against the background of the fact 

that many teachers leave the profession and few choose to train as teachers. The 

study has used a qualitative approach with co-structured interviews of licensed 

teachers who have been active in the profession for at least ten years. The results 

of the study show a deteriorating work environment for teachers with increased 

tasks, reduced influence and less clear what the role of the teacher is.  

 

Keywords: Teacher, labor market, late modernity, curriculum.  
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Sammanfattning  

Skolan i Sverige har sedan 1990-talet kommit att genomgå ett antal reformer som 

bidragit till nya skolors etablering på arbetsmarknaden samt givit elever 

möjligheten att välja mellan skolor. Forskning visar på en skolsegregering där 

likvärdigheten i skolan hotas genom en ojämn elevsammansättning i skolor sett 

till social bakgrund och en snedrekrytering av lärare. Problematiken i den svenska 

skolan är att det saknas lärare och utmaningen att behålla verksamma legitimerade 

lärare inom yrket, samt rekryteringen av nya lärare till skolor och 

lärarutbildningen. Ovanstående problematik väckte intresset för hur lärarnas 

arbetssituation ser ut. Syftet med studien är att belysa lärares arbetssituation mot 

bakgrund av att många lärare slutar arbeta inom yrket och att få väljer att utbilda 

sig till lärare. Studien har använt sig av ett kvalitativt angreppssätt med 

semistrukturerade intervjuer av legitimerade lärare som varit verksamma inom 

yrket i minst tio år. Resultatet av studien visar på en försämrad arbetsmiljö för 

lärare med ökade arbetsuppgifter, minskat inflytande samt en mindre tydlighet i 

vad rollen som lärare är.  

 

 

Ämnesord  

Lärare, Arbetsmarknad, Senmoderniteten, Läroplan 
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1.  Inledningsavsnitt  

Den svenska skolan har i början av 1990-talet reformerats på olika områden. Bland annat har 

skolplats tidigare utdelats av kommunen beroende hur nära skolan är i förhållande till hemmet 

(närhetsprincipen), detta har kommit att ersättas av valfrihetsreformen där elever idag 

tillsammans med vårdnadshavare får besluta om vilken skola barnen får gå i, vilket har 

utmynnat i ett förstärkande av särskiljningen av elever. Valfrihetsreformen har även bidragit 

till förstärkning av de redan utsatta områdenas segregationsproblem (Nohrstedt, 2005), där en 

viktig del i arbetet för att motverka negativa effekter av segregationen för skolan är en 

jämnare resursfördelning av lärare i landets skolor (skolverket.se, 2021). 

Den ökade segregationen i vårt avlånga land har givit konsekvenser på den svenska skolan, 

inte minst när det kommer till elevernas resultat men även bidragit till en ojämn 

elevsammansättning i skolorna där möjligheten för elever med skild bakgrund och 

förutsättningar att mötas i skolan minskar (skolverket.se, 2021). Det fria skolvalet kan ses 

som en möjlighet för alla barn och ungdomar att välja vilken skola en vill gå på, men enligt 

forskning har inte alla barn och ungdomar den möjligheten. Även om möjligheten att välja 

skola finns tenderar enligt forskning resursstarka familjer i praktiken ha större möjligheter att 

välja den skola ens barn ska gå på. De resursstarka familjerna har både viljan och förmågan 

att navigera sig inom skolsystemet då föräldrarna besitter ett utbildningskapital, samtidigt är 

möjligheterna större att välja en skola som inte ligger i närområdet genom ett större 

ekonomiskt kapital till skillnad från resurssvaga familjer (Ambrose, 2016, s. 40). Studier visar 

även att rekryteringen av elever med resursstark bakgrund dominerar de fristående skolorna 

medan kommunala skolor till största delen har en elevsammansättning med elever från 

resurssvaga hem (Bender, 2018, s. 26). 

Att segregationen påverkar skolan på olika områden är ett faktum och inte minst påverkar den 

elever men även lärares arbetssituation. Problematiken om rekrytering av lärare till utsatta 

skolor är ett känt problem sedan tidigare (Åstrand, 2018), Skolverket rapporterade år 2020 om 

den svenska skolans två utmaningar med både rekrytering av behöriga lärare samt 

skolsegregationen (skolverket.se, 2020). Trots stora satsningar på lärarutbildningen är 

konkurrensen om utbildningsplatserna inte hög (svd, 2018) vilket i sin tur inte löser 

lärarbristen i samhället då allt fler lärare väljer att lämna yrket och där konsekvensen blir att 
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skolan måste rekrytera in obehöriga lärare vilket leder till en minskning av lärarkompetens i 

skolorna som får konsekvenser för elevernas skolgång och deras skolresultat. 

 Ur ett likvärdighets- och värdegrundsperspektiv påverkar segregationen skolan genom 

minskad kompetens i skolorna och snedrekrytering av lärare till skolor, där skolor med en 

elevsammansättning från resurssvaga hem har svårt att rekrytera behöriga lärare samt att 

mötet mellan elever från olika bakgrunder får minskad möjlighet till gemenskap.   

 

2. Syfte 

Utifrån ovanstående problemformulering syftar föreliggande studie att belysa lärarnas 

arbetssituation mot bakgrund av att många lärare slutar arbeta inom yrket och få väljer att 

utbilda sig till lärare.  

 

3. Frågeställning 

• Hur ser verksamma lärare på sin arbetssituation? 

• Vilka problem ser lärare i sitt yrke? 

• Vilka problem inom yrket skulle få lärarna att lämna yrket?  

 

 

 

 

 

 

 



9 av 47 

9 

 

2. Bakgrund 

Lärarnas arbetssituation och dess problematik att många slutar arbeta som lärare samt att få 

väljer att utbilda sig inom yrket är inte utmärkande för lärare utan gäller fler verksamma yrken 

inom offentlig sektor, vilka likt lärarna är en viktig del i samhället. I denna bakgrund kommer 

arbetssituationen för rättsväsendet, hälso- & sjukvården samt skolan att belysas.  

2.1. Rättsväsendet 

Polisen är en aktör i det svenska samhället med huvuduppgiften att förhindra och förbygga 

brott. År 2015 gjordes en stor omorganisation inom polisväsendet genom en centralisering 

som innebar att 21 länspolismyndigheter och statens kriminaltekniska laboratorium slogs ihop 

till en samlad myndighet, polismyndigheten. Syfte med sammanslagningen var att på olika 

sätt förbättra verksamheten genom större enhetlighet för polisen. Ett av delmålen i 

omorganisationen är att det ska finnas möjlighet till flexiblare resursutnyttjande. Enligt 

Statskontoret har det skett en förbättring i utnyttjandet av resurser på en nationell nivå, medan 

på en lokal nivå syns inte en förbättring av fördelningen av resurser då det fortfarande råder 

resursbrist inom flertalet lokala verksamheter (statskontoret.se, 2018). Polisförbundet skriver 

om polisbristen i det svenska samhället och att detta är ett problem för både medborgarnas 

säkerhet och trygghet samt för vår demokrati. En orsak till att poliser väljer att byta yrke är de 

låga lönerna, vilka inte står i proportion till de arbetsvillkor och de ansvar som förenas med 

yrket (polisforbundet.se, u.d.). Även rekryteringen av nya poliser till yrket är en utmaning och 

en bidragande faktor till polisbristen inom rättsväsendet där bland annat svårigheten med att 

fylla platserna till polisutbildningarna är en grund.  (saco.se, u.d.). En annan anledning är 

enligt ordförande för polisförbundet Lena Nitz att allt fler poliser söker sig vidare till andra 

yrken på grund av låga löner och dåliga arbetsvillkor. Personalbristen leder polisen i ett 

ensamarbete vilket inte endast riskerar säkerheten för den enskilda polisen, utan medför även 

en risk för allmänheten när poliser inte har möjligheten att ingripa på ett säkert sett i kritiska 

situationer. Ökad arbetsbelastning i form av övertidsarbete är också en konsekvens av 

polisbristen och faller inom ramen för de arbetsvillkor som behöver förbättras, då poliser 

känner sig otillräckliga då de krav som verksamheten ställer inte hinns med 

(polisforbundet.se, 2018). Trots brist på poliser till verksamheten och dess konsekvenser visar 

förtroendebarometern år 2020 att polisen är den samhällsinstitution som har det högsta 
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förtroendet i samhället, vilket är en viktig del i polisens arbete för att förhindra och förebygga 

brott (polisen.se, 2020).   

 

2.2. Hälso- och sjukvården 

Sjukvården är den verksamhet inom den offentliga sektorn som under lång tid har lidit av 

personalbrist. Enligt Socialstyrelsen råder det personalbrist i majoriteten av landets regioner 

inom sjukvården, alltifrån sjuksköterskor och barnmorskor till olika specialiserade läkare. En 

faktor är att livslängden för människor i Sverige är högre idag och att efterfrågan på sjukvård 

därmed ökar medan utbudet och tillgången av personal inte möter efterfrågan. Tillgången på 

personal beror på hur många som utbildar sig inom sjukvården samt hur många som stannar 

kvar i sina yrken, där det idag råder brist inom båda (socialstyrelsen.se, 2019). Bristen på 

sjukvårdspersonal är inte specifik för Sverige, utan det är ett globalt problem vilket enligt 

världshälsoorganisationen (WHO) är något som kommer fortsätta med deras räkning fram till 

2030 (who.int, 2020). Enligt Jan Nilsson, professor vid Lunds universitet är den 

administrativa bördan anledningen till att personal inom sjukvården lämnar sina yrken 

(Smeds, 2019). Studien What makes registered nurses remain in work? An ethnographic 

study beskriver den attraktiva arbetsplatsen som viktig för att sjuksköterskor ska fortsätta 

arbetet inom sitt yrke. Studien visar att viljan för att stanna kvar bygger på legitimerade 

sjuksköterskors motivation till deras arbete för att förmå utföra sina dagliga arbetsuppgifter. 

Motivationen ökar om autonomiteten i professionen är hög, att det finns stöttning och 

samarbete kollegialt, möjlighet till individuell utveckling för att förmå klara av nya 

utmaningar samt en tillit till professionen (Athlin, 2019). Även studien Factors predicting 

registered nurses intentions to leave their organization and profession: A job demands-

resources framework har undersökt faktorerna bakom varför legitimerade sjuksköterskor 

lämnar sina yrken. Resultat av studien visar på höga brister i organisationen med ökade krav 

på sjuksköterskorna, där den ökade arbetsbelastningen leder till utbrändhet och får 

sjuksköterskor att lämna yrket (Cheung., 2018). I ett framtagande av nationell handlingsplan 

av Socialstyrelsen är personalbristen en av många faktorer som hotar patientsäkerheten 

(socialstyrelsen.se, 2020), vilket i lagen definieras som ”skydd mot vårdskada” (riksdagen.se, 

2010).  
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2.3. Skolan 

Skolan har ett viktigt uppdrag med syftet att elever under sin utbildning ska inhämta och 

utveckla kunskaper genom saklig och allsidig undervisning. Utbildningen ska vara likvärdig 

genom att undervisningen anpassas till enskilda elevers förutsättningar och behov för att 

uppnå de föreskrivna målen (skolverket.se, 2011).  Enligt prognos från Statistikmyndigheten 

SCB riskerar likt bristen på sjuksköterskor även en lärarbrist i skolan fortsatt pågå under en 

tio års period. Antalet barn och ungdomar ökar i samhället medan utbudet på legitimerade 

lärare är föga (scb.se, 2021). I en rapport från Lärarförbundet beräknades 38 000 legitimerade 

lärare lämnat läraryrket i Sverige baserat på utbildningsregistret från 2016, men år 2018 var 

1000 av dessa tillbaka i yrket. Enligt förslag från Lärarförbundet skulle bristen på 

legitimerade lärare kunna minskas om lönen höjs, den administrativa bördan minska samt en 

ökning av tillit till lärarprofessionen (lararforbundet.se, 2018).  

Viktigt för elevernas lärande är att det råder stabilitet och kontinuitet inom skolan, dock 

lämnar eller byter lärare i Sverige skolan allt för ofta i jämförelsevis med andra OECD länder. 

I genomsnitt lämnar lärare inom högstadiet sin arbetsplats redan efter fem år, men cirka 90 

procent av lärarna tycker om sitt yrke och trivs på sin skola, dock ångrar var tionde lärare sitt 

yrkesval (skolverket.se, 2019). Enligt Anders Persson professor i sociologi, har skolan 

utvecklats på en rad olika områden sedan 1990-talet, men det som försvårat för lärarna i deras 

yrke är skolans inspiration av new public management som inneburit en mer ekonomi- och 

målstyrd skola. Detta innebär bland annat decentralisering, mätbar kunskap, konkurrens och 

kostnadseffektivitet, vilket bidrar till att kvalitén i verksamheten styrs av verksamhetens 

ekonomiska budget i stället för verksamhetens behov att uppnå sitt syfte. Lärarnas missnöje 

med sitt yrkesval tycks inte grunda sig i den närmsta arbetsmiljön eller relationen till eleverna 

enligt Persson, utan att lärarna saknar inflytande och förtroende för skolans utveckling och 

förändring. Persson ser ett tydligt åldersmönster kopplat till graden av minskad förtroende för 

ledningen och stigande ålder, vilket kan grunda sig i en differentiering mellan utvecklade 

yrkesvanor och skolutvecklingen (Persson, 2006, ss. 21-24). Per Lilja skriver om 

decentraliseringen som en grund till förändringen för utbildning men även för läraryrket som 

profession. Styrningen mot en decentraliserad resultatstyrd skola i en global marknad har 

minskat lärarnas autonomi genom att en ökad kontroll av lärarnas arbetsuppgifter tilltagit. 

Den förändrade styrningen har även inneburit mer flexibilitet där lärare ska utföra 

arbetsuppgifter som lärare inte uppfattar ingår i lärarnas grundarbete. Läraryrket har kommit 
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att bli alltmer komplext där ett ökat inflytande i den lokala skolledningen är av vikt för att 

varje enskild skola ska kunna uppfylla sina behov (Lilja, 2009).  

 

Ett gemensamt mönster för de uppmärksammade yrkesområdena inom offentlig sektor är 

arbetsvillkoren, trots att det kan se olika ut inom de olika yrkesområdena är en ökad 

arbetsbelastning med bland annat administrativa arbetsuppgifter som tar tid från grundarbetet 

samt leder till övertidsarbete och utbrändhet något gemensamt för alla tre yrkena. Lönen är av 

betydande del som bör svara mot arbetsuppgifterna och det medförda ansvaret för att stanna 

kvar inom yrket samt göra yrkena mer attraktiva för viljan att utbilda sig inom dessa yrken. 

Behovet av tillit både från samhället och kollegialt inom den egna verksamheten är något som 

både är en avgörande faktor för att kunna utföra sitt arbete och en viktig grund för viljan att 

stanna kvar inom yrket.  
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3. Tidigare Forskning  

Per Dannefjord, Magnus Persson och Emil Bertilsson har i sin studie Den rörliga lärarens 

orörlighet. Hur lärare byter jobb på en segregerad lokal skolmarknad studerat den 

segregerade skolmarknaden med fokus på lärarna och hur deras rörelsemönster i 

skolmarknaden ser ut, samt ger förslag på vilka mekanismer som ligger bakom lärarnas 

rörlighet inom skolmarknaden (Dannefjord m.fl, 2021, s. 5). Studien har delat in skolorna 

inom det undersökta fältet i fyra typer av” kluster” som grundar sig i skillnaderna mellan 

skolornas elevsammansättning. Information hämtades från både statistiska centralbyrån med 

föräldrarnas utbildning, inkomst och invandrarbakgrund, där ena eller båda föräldrarna var 

födda utomlands, samt Skolverkets databas för inhämtande information av elevernas 

skolresultat för årskurs 9. Utöver statistiskt material har studien använt sig av intervjuer där 

29 behöriga lärare intervjuades med fokus att kunna se ett förflyttningsmönster mellan 

skolorna (Dannefjord m.fl, 2021, ss. 6-7). Resultatet av studien visar att lärarnas rörlighet i 

arbetsmarknaden baseras på en mängd olika orsaker, dock finner studien ett gemensamt 

mönster där ”formningskolan” (skolor lärarna haft en längre anställning på eller gjort sin 

praktik inom sin utbildning) var den typ av skola lärare tenderade att söka arbete inom. 

Författarna menar att detta mönster bidrar still skillnader mellan skolor som tenderar att 

rekrytera in en viss typ av lärare till en viss typ av skola (Dannefjord m.fl. 2021, ss. 110–11, 

exempelvis att resursstarka lärare rekryteras in till resursstarka skolor, vilket i studien beskrivs 

som en ”inlåsningseffekt ”för lärarna. Denna inlåsningseffekt menar författarna riskerar 

utvecklingen av verksamheten genom att nya arbetsformer inte inhämtas vilket ger 

konsekvenser på undervisningen (Dannefjord m.fl, 2021, ss. 23-24).   

Åse Hansson och Jan-Eric Gustafsson belyser även de skillnad mellan skolor och dess 

konsekvens för undervisningen, i studien Pedagogisk segregation: Lärarkompetens i den 

svenska grundskolan ur ett likvärdighetsperspektiv där den pedagogiska segregationen 

relaterat till olika reformer som gjorts, kopplade till skolan sedan 1990-talet. Studiens material 

bygger på information av lärar-, skol- och elevregister från Statistiska centralbyrån och 

Skolverket för att undersöka förändringar i lärartäthet och lärarkompetens i den svenska 

grundskolan. Till skillnad från Dannefjord med flera utgår denna studie från både behöriga 

respektive obehöriga lärare och sätter dessa i relation till privata och kommunala skolor samt 

deras elevsammansättning (Gustafsson m.fl, 2017, ss. 56,63). Resultatet visar att lärartätheten 

kommit att öka men samtidigt har lärarkompetensen försvagats i den svenska grundskolan, 
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vilket har förklaringar i att fler obehöriga lärare fått tillträde till skolmarknaden där dessa till 

största del arbetar i skolor där elevsammansättningen till stora delar består av elever med 

modersmålsundervisning. Sedan mitten av 1990-talet visar studien att den största 

försvagningen av lärarkompetens har skett bland kommunala skolor. Vidare i diskussionen 

belyser studien lärarkompetensens vikt för elevers skolprestationer och att den pedagogiska 

segregationen med avseende på försvagningen av lärarkompetens kan bidra till låga 

elevprestationer på ett individuellt plan men även resultatskillnader mellan skolor i samhället 

(Gustafsson m.fl, 2017, ss. 71-75).  

Även Emil Bertilsson har i sin avhandling Skollärare Rekrytering till utbildning och yrke 

1977–2009, kommit fram till skillnader mellan skolor vad gäller rekrytering av resursstarka 

lärare. Bertilsson analyserar gymnasielärare nationellt och regionalt med ett övergripande 

syfte ”att utforska relationen mellan utbildning och arbetsmarknad” (Bertilsson, 2014, s. 22). 

En av studiens fokusområde är att undersöka skillnader mellan olika typer av 

lärarutbildningar och läraryrken samt hur relationen mellan dessa två kan förstås (Bertilsson, 

2014, s. 19). Studiens relevans beskrivs som en avsaknad av tidigare forskning som belyser 

professionella skillnader (Bertilsson, 2014, s. 243). Bertilsson kategoriserade in lärare i tre 

dimensioner varav den fösta hade en social karaktär som särskilde lärarna utifrån socialt 

ursprung som grundar sig i deras föräldrars yrkesverksamhet utifrån akademiska eller inte 

akademiska yrken. Den andra dimensionen särskilde lärarna utifrån deras position på 

arbetsmarknaden mellan stabila och ostabila positioner, som i sin tur ledde till en tredje 

dimension för de lärare som hade en mittenposition i arbetsmarknaden. Likt Gustafssons och 

Hanssons studie visar resultaten av denna analys att de skolor som rekryterat elever från mer 

privilegierade hem tenderar även att rekrytera resursstarka lärare som i sin tur blir en tillgång 

för den enskilda skolan (Bertilsson, 2014, s. 250). Rekrytering av lärare är något som idag är 

problematiskt i samhället och inte minst att behålla de lärare som redan finns anställda i 

skolmarknaden. Även Antoinette Hetzler med flera belyser bland annat problematiken med 

rekrytering av lärare i studien Vad händer med kvinnodominerade yrken? där forskarna 

undersöker varför skolan inom offentlig sektor förlorar sina anställda lärare samt har svårt 

med rekryteringen av nya lärare. Studien utgår från en kvalitativ ansats med att analysera 

material kring anmälningar om arbetsskador och sjukdomar, kopplade till hot och våld i 

arbetsplatsen och utifrån detta förstå lärarnas vardag som författaren argumenterar för genom 

att lärarnas egna redogörelser för deras arbetsplats saknas i forskning. Studien visar att 
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lärarnas arbetsmiljö kommit att förändrats under 2000-talet genom att skolan alltmer förhåller 

sig till den effektivitet och anpassningsbarhet som samhället kräver. De förändringsprocesser 

som skett i samhället kräver en effektivare skola vilket gör lärarnas arbetsmiljö sårbar genom 

krav på anpassning och flexibilitet. Situationen med en försämrad arbetsmiljö för lärarna är 

grunden till att lärare väljer att lämna yrket samt att den rådande arbetsmiljön gör yrket 

mindre attraktiv, vilket leder till att allt färre väljer att söka sig till lärarutbildningarna (Hetzler 

m.fl, 2018, ss. 152-155, 161). Undersökning om hur kommuner har gått till väga för att göra 

skolan mer attraktiv har analyserats i rapporten Lärares arbetssituation och syn på 

skolutveckling vilket är en delrapport i utvärderingen av ett större projekt, ”Attraktiv skola” 

(Berglund, 2006, s. 1). Studien utgick från enkätundersökningar i fyra kommuner av olika 

storlek i Sverige med en svarsfrekvens på 74%. Studiens resultat visar att grunden för en 

attraktivare skola sker genom att arbeta med en minskning av arbetsbelastning samt att det 

finns ett kollegialt stöd och möjligheter för individuell utveckling inom yrket. Vidare visar 

studien att känslan av att vara delaktig i hela organisationen är av vikt, där läraren kan 

identifiera sig i en gemenskap med skolan (Berglund, 2006, ss. 1,19-20). Lärare som i sin 

arbetssituation upplever en arbetsbelastning som bidrar till stress har även Britt Heikkilä likt 

Berglund belyst i sin studie Jag trodde inte att det var så mycket runtomkring. Heikkilä har 

kartlagt lärarnas upplevelse av sin arbetssituation genom en enkätundersökning med 

nyexaminerade lärare som deltagare från åtta olika kommuner i Sverige. Resultatet visade att 

lärarna till övervägande del var nöjda med sin arbetssituation och att många arbetsuppgifter 

upplevdes positivare än förväntat. Dock visar studien att stress är något som förekommer i 

hög grad inom yrket då tiden inte räcker till för allt arbete som skall hinnas med utanför de 

ordinariearbetsuppgifterna med bland annat planering, undervisning och utvärdering. 

Undersökningen fann samband mellan sjukskrivning och tankar om yrkesbyte, där 25% varit i 

dessa tankar samt att 2% av dessa faktiskt gjort försök till att byta yrke (Heikkilä, 2005, s. 48).   

 

Innan vi går vidare med presentationen av tidigare forskningen är det relevant att först kort 

förklara innebörden av begreppen postmodern och senmodern. Samhällsförändringar är något 

som skett under hela människans historia och är i ständig fortsättning. De förändringar som 

sker leder till nya samhällsstrukturer vilka kräver förklaringar till förändringens orsaker samt 

identifierande av den nya samhällsformen (Giddens., 2021, ss. 71). Postmodern är ett av 

begreppen som används för att förklara dessa förändringar, vilket grundar sig i antagandet om 
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att ett helt nytt samhälle växer fram under tid sett till tidigare samhällen. Medan begreppet 

Senmodernitet kan förstås utifån att samhället förändras men inte till något nytt, utan kärnan 

från de tidigare samhället finns kvar men uppträder i en annan form (Giddens, 1996, ss. 13-

15). Dessa två begrepp används i de två följande studierna i fortsättningen av tidigare 

forskning där Andy Hargreaves skriver i boken Läraren i det postmoderna samhället om att 

läraryrket har kommit att innebära ökade arbetsuppgifter och högre krav (Hargreaves, 1994, s. 

131) och menar att detta beror på en samhällsförändring från ett modernt samhällstillstånd 

som för skolans organisation innebar tydliga och stabila ansvars- och uppgiftsfördelningar och 

en personlig stabilitet med en förutsägbar och säker karriärväg, till en förändring mot ett 

postmodernt samhälle där inget är förutsägbart och säkert vad gäller ansvar, arbetsuppgifter, 

personlig stabilitet och så vidare (Hargreaves, 1994, ss. 80-81). Hargreaves menar att 

skolsystemet grundar sig i den moderna logiken medan samhället och dess krav utvecklats 

mot postmodernitetens komplexa och osäkra tillstånd, vilket utmanar undervisningens 

framtid. Den nya flytande och flexibla organisationen som grundar sig i marknadens behov 

har tidigare varit ogenomträngliga i skolans organisation, men en alltmer anpassningsbar 

organisation efter marknadens krav innebär att lärare och skola får ökat ansvar och ökade 

arbetsuppgifter men ingen makt, därför att lärarnas arbete är underkastade en centralstyrning 

(Hargreaves, 1994, ss. 24-25,84-86). Hargreaves bok belyser lärarnas arbetssituation och 

undervisningens utmaningar på ett sätt som även Peter Gustavsson skriver om i 

Samhällskunskapens kris om samhällskunskapsämnets utmaningar i det senmoderna 

samhället, genom en analys av läroplaner (Gustavsson, 2014, s. 269). Gustavsson menar att 

den moderna skolan karaktäriseras av ett ideal med tydliga värden och mål med en frigörande 

kunskapsproduktion, medan den senmoderna skolan innebär en avsaknad av politik med en 

instrumentell kunskapsproduktion. Gustavsson antar likt Hargreaves att den senmoderna 

skolan underkastat sig marknadens behov där dess funktion är likt en leverantör som levererar 

det individualiserade människor efterfrågar. Problematiken för samhällskunskapsämnet är att 

dess funktion är att bidra med frigörande kunskap om samhället utan något givet mål som är 

tänkta för individen, utan kunskap för kunskapens skull för att individer i samhället ska kunna 

använda sig av den kunskapen och bidra med förändringar i samhället. I det senmoderna 

menar Gustavsson att samhällskunskapen inte finner sin plats då den tvingas leverera 

instrumentell kunskap, som syftar till att individer ska tillägna sig kunskaper för individuella 

intressen i syfte att använda kunskaperna för att fungera i samhället. Gustavsson menar att 
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undervisning om samhället bör ha som mål att skapa förståelse hos elever och syfta till 

förändring av världen (Gustavsson, 2014, ss. 269,276-280,282).  

Utifrån tidigare forskning beskrivs ett förändrat samhälle vilket skolan utmanas i för att 

garantera likvärdighet. Skillnader mellan skolor i samhället ökar vilket leder till en 

kompetensbrist och får konsekvenser för skolor med resurssvag elevsammansättning. Tidigare 

forskning belyser även samhällsförändringar som grundar sig i ökad flexibilitet och 

anpassning till marknaden som bidrar till ökade krav på ansvar och arbetsuppgifter, vilka 

ligger utanför lärarnas kontroll där skolans uppgift har kommit att inneha rollen som en 

leverantör för de tjänster som efterfrågas i samhället. Den ovannämnda tidigare forskningen 

visar på relevansen för föreliggande studies syfte att belysa lärarnas arbetssituation mot 

bakgrund av att många lärare slutar arbeta inom yrket samt att få väljer att utbilda sig till 

lärare. I relation till tidigare forskning kommer föreliggande studie att utgå från lärarnas egna 

berättelser och erfarenheter av hur lärare upplever sin egen arbetssituation, vilka problem 

lärare ser i sitt yrke samt vilka problem i lärarnas arbetssituation som skulle kunna få lärarna 

att lämna yrket. 
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4.Teoretisk referensram  

Den teoretiska utgångspunkten grundar sig i det senmoderna samhället med funktionen som 

analytisk referensram till det insamlade materialet, för att belysa lärarnas arbetssituation mot 

bakgrund av att många slutar arbeta inom yrket och att få väljer att utbilda sig till lärare.  

4.1. Det senmoderna samhället 

Senmoderniteten kan övergripande sägas kännetecknas av en ökad individualisering, 

privatisering och marknadifiering. Enligt Anthony Giddens utmärker sig senmoderniteten 

med en drastisk förändringstakt av samhället som skiljer sig från tidigare samhällstillstånd. 

Förändringstakten menar Giddens har möjliggjorts genom den tekniska utvecklingen, där 

förändringarna påverkar människor på alla plan i samhället, individuellt, offentligt och 

globalt. Upplysningens förnuftbaserade syn där människan är i stånd med att rationellt förstå 

sin historiska- och samtida värld skulle förmå sig kontrollera och styra sin framtid, men detta 

menar Giddens har förbytts i sin motsats i senmoderniteten. Samhället har kommit att beröva 

människan på kontroll genom en alltmer osäker, ostabil och oförutsägbar framtid (Giddens, 

2010, ss. 19-22) där människan har svårt att föreställa sig framtiden (Brown, 2008, s. 19). Den 

drastiska förändringen till senmoderniteten grundar sig enligt Giddens på bland annat 

åtskillnad mellan tid och rum, där teknologin möjliggjort att till skillnad fån tidigare 

samhällen är människor inte i behov av det gemensamma rummet för att kommunicera med 

varandra (Giddens,1996, ss. 26-27). Exempelvis kan människor i det senmoderna samhället 

med hjälp av teknologin kommunicera och se varandra vid samma tidpunkt oavsätt var i 

världen dom befinner sig. Detta har bidragit till nya förutsättningar för interaktionen mellan 

människor som inte längre befinner sig på en lokal nivå, utan en global med Giddens 

definition urbäddning av sociala system (Giddens, 1996, s. 29). En av mekanismerna i denna 

definition kallar Giddens för expertsystem och innebär att kunskapen i det senmoderna 

samhället har kommit att avgränsats till olika specifika kunskapsområden. Hela det 

senmoderna samhället är uppbyggt efter ett expertsystem vilket kan omfatta bland annat 

vetenskaplig- och teknisk kunskap där människan inte längre är i behov av universell 

kunskap, utan kan vända sig till experter för konsultation. För att detta system ska fungera är 

tillit från människor i samhället viktig och den tilliten ligger i själva systemet i sig enligt 

Giddens, inte på människorna som administrerar systemet. I tilliten finns en medvetenhet om 

risktagande kopplat till de förväntningar som finns. Exempelvis förväntan om att en ny eller 
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begagnad inköpt bil ska fungera bra och säkert, men där köparen beroende på varifrån bilen är 

inköpt är medveten om olika risker med köpet, men likväl lägger sin tillit till detta för att 

alternativet då skulle innebära en ständig osäkerhet (Giddens, 1996, ss. 30-37). I det 

senmoderna samhället kan människan aldrig vara säker på att det som är rätt idag inte är fel i 

morgon, vilket Giddens betecknar som modernitetens reflexivitet och kännetecknar både 

mänskligt- och institutionellt handlande. Både inställningar och företeelser i samhället står i 

en ständig förändring och reglering i förhållande till ny information och kunskap som ständigt 

omprövas och blir tillgänglig för oss. Reflexiviteten bidrar till att upplysningens tro på förnuft 

och vetenskapens absoluta sanningar går förlorade i senmoderniteten, då sanningen endast blir 

absolut tills den omformas till någonting annat (Giddens, 1996, ss. 43-44).  

 

4.5. Globaliserad marknad 

Globaliseringen kan beskrivas som ekonomins övertag av makten med påverkan på alla 

aspekter av det mänskliga livet. Den förändringsprocess som samhället kommit att genomgå 

från modernitet till senmodernitet kan karaktäriseras som en marknadifiering av samhället. 

Marknadifiering som begrepp beskriver hur samhällets verksamheter kommit att likna en 

marknad allt mer, då verksamheterna tolkas och förstås urifrån ekonomiska principer. Det 

sociala rummet i senmoderniteten är enligt Bauman ”marknaden”, som kräver att alla aspekter 

av samhället för att klara sig i marknaden tvingas bli en köp- och säljbar vara för att 

kunkurrera med andra varor på marknaden (Bauman, 2008, ss. 13). Exempelvis i skolans fall 

uppstår konkurrens genom etablering av nya skolor och möjlighet  för elever att välja skola, 

vilket i sin tur tvingar skolor att göra sig attraktiva för sina elever som i en marknad kan 

likställas med kunder. I det senmoderna samhället måste även arbetaren göra sig attraktiv för 

eventuella arbetsgivare som i sin tur söker flexibel arbetskraft. I det senmoderna samhället är 

kraven på den anställde att åta sig de arbetsuppgifter som tilldelas av arbetsgivaren och vänja 

sig vid den flexibla miljön, annars riskerar den anställde potentiellt att ersättas av någon annan 

mer lämpad för arbetet (Bauman, 2008, ss. 16-17). Konkurrensen som skapas på marknaden 

grundar sig i en privatiseringsprocess som enligt Bauman kommit att påverka arbetet i stor 

utstreckning, där bland annat den offentliga sektorn som tidigare styrdes av staten numera 

kommit att styras av privata akrörer på marknaden. En av konsekvenserna blir att sökandet 
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efter kunskap och utveckling nu föreskrivs den enskilda att på egen hand införskaffa sig dessa 

för möjligheten att stanna kvar på marknaden (Bauma, 2008, ss. 16-17).  

 

4.6. Individualisering 

Zygmund Bauman skriver om individualiseringen som en del av senmoderniteten. Bauman 

utgår från arbetet i sin analys som i det senmoderna samhället har kommit att innebära en 

otrygghet, där arbetsmarknaden styrs av en kortsiktlig logik till skillnad från förmoderna 

samhällen som vilade på långsiktighet. Exempelvis innebar tryggheten i tidigare samhälle att 

människan fick en anställning som varade livet ut, medan denna trygghet lyser med sin 

frånvao i senmoderniteten där vanligt förekommande är flexibel och tidsbegränsad 

anställning. Otryggheten saknar logik genom att den kan drabba vem som helst i samhället 

och innebär en rädsla och ovisshet inför framtiden för människor. Detta menar Bauman är 

utmärkande för det individualiserade samhället vilket skiljer sig från förmoderna samhällen 

som utmärktes av en trygghet i arbetslivet och var kollktivt assimilerat. Tryggheten i det 

moderna samhället grundades bland annat på ett ömsesidigt beroende mellan arbete och 

kapital, vilket i det senmoderna samhället kommit att luckras upp då kapitalet inte längre är 

beroende av arbetarna. Detta menar Bauman har förklaringen i kapitalets rörlighet från det 

lokala till det globala , där kapitalets fria rörlighet med mindre inskränkningar och styrningar 

bidragit till en flexibel arbetsmarknad  som arbetarna och politiken underkastar sig. 

Otryggheten i den flexibla arbetsmarknaden leder till att människor inte blir långvariga i sina 

arbeten, utan är i ständig rörelse och stannar endast så länge arbetet tillfredställer och 

uppfyller deras behov (Bauman, 2001, ss. 34-37).  

En annan grund till att ordning och trygghet fanns i det moderna samhället var tilliten till 

kollektivet, sig själv och institutionerna, där tilliten till alla tre var viktiga och innebar en 

trygghet genom att man litade på att de regler som gällde var gemensamma och 

förverkligades. Denna tillit menar Bauman har kommit i det individualiserade samhället att 

minska eller till och med försvinna och har förklaringen i den flexibilitet och ständiga 

omorganisering som människor inte förstår och inte hinner engagera sig i, därmed minskar 

tilliten (Bauman, 2001, ss. 39-40). 
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I det förmoderna samhället fanns en strävan efter individuaisering där människor ville ha 

friheten att undkomma normer. Men i det senmoderna samhället har denna utopi inte kommit 

att förverkligas genom att individualiseringens innebörd har kommit att ändras från befrielse 

till tvång (Bauman, 2001, ss. 55-58). I det individualiserade samhället är människan 

frikopplad från kollektivet där individen inte har en förbestämd eller ärvd plats i samhället 

jämfört med förmoderna samhället (Bauman, 2001, s. 176). Exempelvis den som föddes i en 

familj där fadern var snickare hade en förbestämd trkestitel som snickade i samhället. 

Däremot i det individualiserade samhället frigörs individen från medfödda sociala 

tillskrivelser och innebär en frihet för individen att själv göra vägval och skapa sin egen 

identitet, men Bauman påpekar även att för denna frihet följer ett ansvarstagande för de val en 

gör. Det som tidigare var förutbestämt och givet skapade en trygghet hos människan, medan i 

det senmoderna samhället måste varje individ själv skapa sitt eget livsprojekt efter egen 

förmåga och under eget ansvar vilket skapar både ovisshet och otrygghet. I det 

individualiserade samhället tvingas individen till självständiga val samt att självständigt 

förverkliga dessa och ta ansvar för dess konsekvenser, vilket gör individen till egoistisk och 

ensam (Bauman, 2001, ss. 174-176,63). I det senmoderna finns det många anledningar att 

känna sig otrygg och osäker vilket grundar sig i att klyftan mellan de arbetsuppgifter 

människor ställs inför och de medel människor har för att förmå sig handla på ett effektivt sätt 

har ökat dramatiskt jämfört med tidigare samhällen. Detta ger individen en medvetenhet om 

maktlöshet och där ovissheten blir ett större hot och än mer skrämmande (Bauman, 2012, ss. 

116-117).  

Utifrån den teoretiska refensramen kommer begreppen marknadifiering, privatisering och 

individualisering användas för analys av det insamlade materialet. Bgreppen som 

analytisktverktyg är av vikt för studiens syfte att belysa lärarnas arbetssituation mot bakgrund 

av att många slutar arbeta inom yrket och få väljer att utbilda sig till lärare, samt för att 

besvara studiens frågeställning: 

• Hur ser verksamma lärare på sin arbetssituation? 

• Vilka problem ser lärare i sitt yrke? 

• Vilka problem inom yrket skulle få lärarna att lämna yrket?  
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4.7. Läroplanen 

Läroplanen som styrdokument syftar till att skapa en ordnad undervisning genom dess 

framtagande av mål och innehåll. Det finns olika sätt att se på undervisningens mål och 

innehåll samt hur detta innehåll ska läras ut då varje utbildningssystem påverkas av samhällets 

ekonomiska, kulturella och sociala strukturer vilka har kommit att förändrats över tid. 

Läroplanen går inte emot det omgivande samhället utan är snarare en speglig av samhället och 

dess utveckling. Styrdokumentet utformas både på ideologisk- och social grund som sätter ett 

värde på inhämtad kunskap. Läroplansteorier handlar i grunden om vad kunskap är, vilken 

kunskap ska utväljas för lärande samt hur denna kunskap ska förstås och läras ut (Lundgren, 

2014, ss. 140-142), där bland annat lärare i sin myndighetsutövning ska läsa samt tolka 

läroplanen för att sedan tillämpa och efterleva det specifiserade innehållet (Sundberg, 2021, 

ss. 55, 250). Skolans samhällsorientering och innehåll utformas och fastställs politiskt med en 

fastslagen världsbild som belyser skolans plats i samhället. Således är innehållet ett uttryck 

för politiska överväganden som formar villkor och premisser för det instutionaliserade 

utbildningsväsendet med utrymme för olika perceptioner och tolkningar (Englund, 2005, ss. 

26,82).  

Läroplanen har kommit att få en mer individanpassad riktning genom att skolan ska sätta den 

enskilda eleven i centrum och verka för elevens intresse och motivation samt delaktighet 

(Sundberg, 2021, s. 137). Detta tydliggörs i läroplanen för en likvärdig skola där skolan ska ta 

hänsyn till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå på ett individuellt plan 

(Skolverket, 2011). Den resultat- och målinriktade skolan har eligt kritiker skapat en situation 

där resultaten i skolan fått en större betydelse inom skolan istället för användningen och 

nyttan av dessa kunskaper i olika kontexter utanför skolans ram (Sundberg, 2021, s. 234).  
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5.Metod 

 

5.1.Metodbeskrivning 

Metoden för datainsamling har valts utifrån studiens frågeställning och syfte för att belysa 

lärarnas arbetssituation mot bakgrund av att många lärare slutar arbeta inom yrket och att få 

väljer att utbilda sig till lärare. Då det är lärarnas arbetssituation som ska belysas utifrån 

lärarnas egna perspektiv har valet av ett kvalitativt angreppssätt för insamling av material 

gjorts. Det kvalitativa angreppsättet ger möjlighet till en rättvis analys av lärarnas 

arbetssituation då forskaren kan komma nära sin data på en detaljerad nivå (Denscombe, 

2018, s. 23). Studien har använt sig av intervjuer där samtal med enskilda lärare gjort med 

inspelning av samtalen och sedan transkriberas och kodas. Mer bestämt har insamlandet av 

materialet skett genom semistrukturerade intervjuer för att under samtalets gång ge 

möjligheter till fördjupade svar där samtalet får styra frågorna till viss del samt att 

informanten inte ska var lika styrd i sitt tänkande (Denscombe, 2018, ss. 268-269).  

 

5.2.Metoddiskussion  

I metodbeskrivningen har den valda metoden beskrivits och motiverats utifrån studiens syfte, 

där fördelen med ett kvalitativt angreppssätt är att forskaren får komma nära sin data och 

samla in material på en detaljerad nivå som ger möjlighet att finna flera olika förklaringar för 

analys. Detta innebär att forskaren inte är bunden till att komma fram till en korrekt och given 

slutsats, utan den sociala verkligheten är som den är samt att tolkning av materialet görs av 

forskaren där ett kvalitativt angreppsätt accepterar olika förklaringar och slutsatser av det 

insamlade materialet. Dock kan det vara problematiskt med objektiviteten i förhållande till 

analysen där forskaren spelar en roll, men forskaren har som ambition att så långt det är 

möjligt sträva efter objektivitet i sin tolkning. Därmed blir det problematiskt att hävda en 

generaliserbarhet av en kvalitativ forskning då den tillåter tolkningsutrymme för forskaren 

samt att studien består av ett småskaligt material (Denscombe, 2018, ss. 426-428). 

Ett alternativt angreppssätt skulle kunna varit en metodkombination av intervjuer och enkäter 

till studien samt statistik, vilket motiveras med att tillvägagångsättet är användbart för studien 
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(Denscombe, 2018, s. 220). Användbarheten för statistiska dokument skulle kunna varit till 

hjälp för att kategorisera in skolor utifrån deras elevsammansättning men även antalet 

behöriga eller obehöriga lärare, som i sin tur lägger grunden till urvalet av vilka skolor som 

ska vara med i studien. Enkätens funktion hade kunnat bidra med övergripande information, 

för att sedan i intervjuerna fokusera mer djupgående på lärarnas enskilda arbetssituation samt 

utveckling av frågor i intervjun. Denna kombination skulle kunna varit användbar inte enbart 

för ett mer grundläggande material, utan även för att intervjuer i sig tar mycket tid och är mer 

ostrukturerade i början av insamlingen vilket kräver tid innan en analys kan påbörjas 

(Denscombe, 2018, s. 427). Dock har denna metodkombination valts bort för denna studie 

med motiveringen av tiden det skulle ta att genomföra och analysera enkäter samt intervjuer 

och den tiden finns inte till handa inom ramen för denna studie.  

 

5.3.Tillträde och urval 

Urvalet och begränsningen som gjorts inom ramen för denna studie är legitimerade lärare 

inom den svenska gymnasieskolan som varit verksamma inom yrket i minst 10 år, med 

motiveringen att dessa lärare har den erfarenhet sinom yrket som svarar bäst till studiens syfte 

och frågeställning.  

För tillträde till respondenter kontaktades fyra rektorer på fyra olika gymnasieskolor i en 

kommun i södra Sverige, för kontaktuppgifter till de lärare som inom rektorernas skolor 

passar in på de respondenter studien söker för en intervju där två av dessa rektorer sickade 

kontaktuppgifter. Det har varit svårt att få tillträde till respondenter då tiden för studien varit 

under en period där lärare har haft för lite utrymme till annat än deras egna arbetsuppgifter. 

Dock gjordens en begränsning till tre behöriga lärare som varit verksamma i minst 10 år i den 

svenska gymnasieskolan och en förfrågan till dessa tre skickades ut via mejl om de skulle 

vilja ställa upp på en intervju för studiens syfte. Motiveringen till att endast tre lärare 

intervjuades var dels utifrån bekvämlighetsprincipen samt tidsbegränsningen för studien, dels 

för att studiens fokus grundar sig i enskilda lärares erfarenheter och perspektiv av deras 

arbetssituation och har inte som syfte att generalisera men kan likväl sättas i relation till det 

generella. Per Gunnemyr har i sin avhandling den fjärde kvadratens dilemma begränsat sig till 

åtta respondenter med motiveringen att studiens fokus grundar sig i ett mikroperspektiv där 
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det enskilda betonas och där det enskilda sedan kopplas samman till en makronivå med det 

universella (Gunnemyr, 2021, s. 92).  

Innan vi går vidare till beskrivningen av intervjuernas genomförande kommer en kort 

presentation av respondenterna som medverkat i studien. Den första respondenten Kim har 

varit verksam behörig lärare i 12 år och älskar mötet med eleverna, men känner att arbetet 

kommit att bli alltmer stressigt. Den andra respondenten Robin har varit verksam lärare i 23 år 

och likt Kim gläds att möta sina elever men känner att arbetsbördan tilltar alltmer. Den tredje 

respondenten Alex har varit verksam lärare i 16 år och trivs väldigt bra med sitt arbete som 

grundar sig i mötet med eleverna och Alex undervisningsämnen, dock kan det tillkomma 

ämnen Alex får undervisa i som inte alltid känns tryggt då Alex saknar behörighet i dessa 

ämnen.  

 

5.4.Genomförande av intervjuer 

Efter kontaktuppgifter till respondenter som skickades via rektor har respondenterna via mejl 

blivit kontaktade med förfrågan om de vill delta i en intervju för studiens syfte. Två identiska 

informerade samtyckesblanketter skickades till varje respondent, för att läsa igenom och 

sedan skriva under för ett godkännande av deltagandet i intervjun utifrån information i 

samtyckesblanketten. Respondenterna fick sedan själva behålla ett exemplar av 

samtyckesblanketten och ett påskrivet exemplar skickades tillbaka till mig. Efter detta 

kontaktades respondenterna via mejl för att avtala tid och plats för intervjun, där alla tre 

intervjuerna ägde rum på den enskilda respondentens arbetsplats. Två dagar innan intervjun 

skulle äga rum skickades en intervjuguide (se bilaga 1) via mejl till respektive respondent för 

att respondenterna skulle känna sig avslappnade och intervjun skulle upplevas så naturlig som 

möjligt (Solvagn, 1997, ss. 105-106). Detta innebar inte något hinder då intervjuerna var 

semistrukturerade och även andra fördjupade följdfrågor uppstod. Varje intervju beräknades 

till ungefär 30 minuter där eventuella följdfrågor togs med i beräkningen och alla tre 

intervjuerna genomfördes inom ramen för denna tid. En aspekt till att intervjuerna 

genomfördes inom ramen för den beräknade tiden kan vara att respondenterna höll sig till 

frågorna samt att intervjuguide tilldelats tidigare. De inspelade intervjuerna kom sedan att 

transkriberas från talat språk till skriftspråk men utan att ändra innebörden av ord samt att 

inga systematiska markeringar för intermission eller särskilda betoningar har tagits med.  
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5.5.Etiska överväganden  

Då studien baseras på intervjuer och ett deltagande av människor har etiska överväganden 

gjorts innan intervjuerna påbörjades. Stor vikt har lagts på att följa de forskningsetiska 

principerna som består av fyra riktlinjer: skydda deltagarna från möjliga psykiska-, fysiska- 

och personliga skador, garantera ett frivilligt deltagande som grundar sig i informerat 

samtycke, att arbetet sker under vetenskaplig integritet samt att nationell lagstiftning följs 

(Denscombe, 2018, s. 438), vilket studien har förhållit sig till. Då intervjuerna innehåller 

personliga frågor finns det en sannolikhet att informanterna hamnar i en känslomässig 

position, därför är det av stor vikt att respondenterna känner tillit till forskaren.  

Innan intervjuerna startar har samtliga respondenter informerats om vilken funktion deras 

deltagande kommer ha i studien, samt att deras medverkan är helt frivillig och att 

respondenterna när som helst under studiens gång har rätten att avbryta sin medverkan. 

Respondenterna informeras om att ett samtycke av dom måste inhämtas innan studien kan 

påbörjas. Ett informerat samtycke delgavs samtliga respondenter (se bilaga 2) där 

respondenterna fick ta del av tillräcklig skriftlig information om studien och deras deltagande 

för att kunna ta ett frivilligt och informerat beslut om deltagandet i studien (Denscombe, 

2018, ss. 446-448). Samtliga respondenter informerades om hur deras anonymitet garanteras i 

studien, där samtliga namn som skrivs ut i studien kommer vara fiktiva, samt att allt material 

som samlas in kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt (Denscombe, 2018, s. 439)genom 

att allt material kommer att behållas av forskaren under studien och kommer endast göras 

tillgänglig för examinerande lärare om materialet är av vikt för examination. Respondenterna 

informeras även om att materialet endast kommer att användas för studiens syfte och under 

studiens genomförande. Efter studiens genomförande kommer alla inspelningar för samtliga 

respondenter att raderas.   

 

 

 



27 av 47 

27 

 

6.Analys 
I denna del kommer respondenternas svar utifrån vald kategorisering citeras i löpande text 

med fiktiva namn på respondenterna men utan en inbördes ordning av dessa.  

6.1.Minskat inflytande 

Skolan har kommit att förändrats på olika områden sedan 1990-talet med bland annat 

påverkan på kvalitén i den svenska skolan och där lärare saknar inflytande för bidragande av 

förändring i skolan (Persson, 2006, ss. 21-24). Att inte kunna påverka sin arbetssituation 

bidrar till ett problem för lärarna där bland annat bristen på möjligheter till egen utveckling är 

ett problem. Robin menar att både förtroendet för lärarna och möjligheten till utveckling är 

något som ligger utanför lärarnas kontroll idag. 

Ja, men det är just det att man får någon positiv input, att man får vara med och 

utveckla ämnet och lite mer förtroende och framför allt möjligheter att få en ordentlig 

fortbildning, ämnesfortbildning. 

Vid frågan om vilket inflytande Robin känner sig ha över sin egen arbetssituation, svarar 

Robin:  

Egentligen väldigt lite! Jag kan ju påverka vilka grupper jag vill ha exempelvis, men 

jag har ju väldigt lite möjligheter annars... 

Enligt Bauman är den anställde utbytbar i det senmoderna samhället om inte kravet på 

anpassning för tilldelade arbetsuppgifter och flexibel miljö uppnås (Bauman, 2008, ss. 16-17). 

På Kims skola görs försök från lärarnas sida att utveckla sig själv som lärare och kollegiet, 

men möjligheterna är små, då det saknas ekonomiska resurser och alternativet för lärarna blir 

en individuell lösning där lärare själva får bekosta sin egen utveckling. 

Jag har inga möjligheter själv, utan vi har till och med tittat på hur vi ska ge mer. Vi 

får fortbildning som är gratis. Jag hittade en utbildning där vi kunde vara 11 lärare 

som skulle kunna sitta och ha en fortbildning, som var digitalt vilket gjorde att vi hade 

kunnat se den tillsammans på skärmen och kunna sitta och diskutera, men det fanns 

inga pengar till den och då kostade den 2000 kronor, så det var knappt 200 kronor per 

lärare. Och där känner man en hopplöshet. 
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Vi måste försöka uppfinna hjulet på nytt på egen hand och hitta gratis 

utbildningar...eller betala det själva…och där har vi satt ner foten för det är inte 

meningen att vi ska behöva betala för vår fortbildning. 

En konsekvens av marknadifieringen av samhället är att sökandet efter kunskap och 

utveckling åläggs den enskilda att införskaffa (Bauman, 2008, ss. 16-17). Alex menar att 

möjligheter till utveckling finns inom sin skola för den lärare som är intresserad. Alex själv 

känner sig ha inflytande inom sitt arbete då det både funnits ekonomiska och från ledningen 

tillmötesgående stöd för de utvecklingar som lärare inom skolan önskat sig, både vad gäller 

materiella resurser samt individuell utveckling inom yrket. 

Jag känner att jag har bra inflytande. Jag kan komma med många idéer och jag får 

gehör för dessa och sen finns det möjligheter inom koncernen om man vill utvecklas 

vidare. Jag känner att jag är nöjd där jag är, men jag har ju andra kollegor som har 

fått andra typer av jobb inom koncernen…kanske utvecklas professionellt på ett annat 

sätt. Jag känner att möjligheterna finns om man vill ha dom. Jag har möjlighet till 

fortbildning om jag skulle vilja och jag är nöjd med det ekonomiska då jag har de bästa 

och senaste grejerna inom det tekniska i min undervisning. 

Det senmoderna samhället står inför ständiga förändringar och regleringar i förhållande till ny 

information och som kontinuerligt omprövas och blir tillgängliga för oss (Giddens, 1996, ss. 

43-44). Det Alex hade önskat sig ha mer inflytande över i sin egen arbetssituation är sin egen 

undervisning, där möjligheten att endast undervisa i sina egna ämnen inte ges. Alex menar att 

det skapar en osäkerhet när andra ämnen som ligger utanför ens egna ämnen tilldelas av 

ledningen och där en som lärare inte kan påverka.  

Det enda kan vara att man ibland åker på ämnen som man kanske inte helt är bekväm i, 

för det har jag fått göra under alla mina år som lärare. Jag har liksom mina ämnen 

som jag kan och sen så blir det alltid att det tillkommer något ämne…och sen 

försvinner det…och sen tillkommer det någonting annat nästa år. Som exempelvis 

entreprenörskap…och det är väl det negativa i så fall. 
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6.2.Sjunkande status 

Om vi tänker oss lärarnas status med ett högt professionellt handlingsutrymme och en hög 

kunskapsbas så har detta kommit att försvagats och som i sin tur gör lärarna utbytbara 

(Ringarp, 2011, s. 33). Men från omgivningens sida anser Alex att vara lärare medför en 

respekt och anses vara ett viktigt yrke, dock är en sjuknakande status på yrket kopplat till 

lärarlönerna som anses vara för låga, Alex säger:  

Jag upplever att man ändå har respekt för lärarna. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara 

på det. På ett sätt är lärarna hyllade också egentligen, men det är väl mer ur en 

ekonomisk synpunkt som det känns som att det har sjunkit, att det inte är så hög status 

så sätt. 

 

Du säger att statusen har sjunkit ur en ekonomisk synpunkt. Vill du utveckla det? 

 
-Ja, att lönerna är ganska låga. 

 Men synen annars i övrigt tänker jag inte har någon låg status. 

 

Individualiseringen i det senmoderna samhället har bidragit till en ständig omorganisering 

som människor inte förstår och har inte tid att engagera sig i (Bauman, 2001, ss. 39-40). Även 

Robin anser likt Alex att läraryrket anses som ett viktigt yrke i samhället, men den sjunkande 

statusen har enligt Robin en koppling till att förståelsen för vad läraryrket innebär inte är så 

hög bland omgivningen. 

Det är lite olika, rent generellt kan man ibland tycka att lärare har ganska lite att säga 

till om, det är inte många som lyssnar på lärarna. Statusen är liksom inte den bästa, 

samtidigt när man enskilt pratar med människor tycker dom att lärare är jätteviktiga 

och klart vi ska ha bra förutsättningar. Sen har jag väl en känsla av att många inte 

riktigt vet vad som ingår i läraryrket, så en del tror nog att lärarjobbet är att du går 

fram och håller en lektion för det kan ju vem som helst göra, ungefär. Men då missar 

man ju allt det här med planering…utvärdering, prov, bedömning, att man ska se alla 

elever som individer. Så jag vet inte, omgivningen kan jag ibland känna inte riktigt har 

koll på hur lärarrollen ser ut idag. Man utgår väl från att läraren är den som står vid 

katedern och pratar i 40 minuter och sen har dom sommarlov. 

I det senmoderna samhället har uppluckringen av det ömsesidiga beroendet mellan arbete och 

kapital bidragit till att kapitalet inte längre är i behov av arbetarna på samma sätt som tidigare, 
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då arbetsmarknaden blivit mer flexibel och som politiker samt arbetare underkastar sig 

(Bauman, 2001, ss. 34-37). Kim anser också att lärarnas status har försämrats och att denna 

försämring syns på alla nivåer i samhället då läraryrket inte ses som något betydelsefullt. 

Det jag känner är att statusen hos lärarna både uppifrån, framför allt politiker men 

även skolledning samt föräldrar och andra utanför ser inte lärarna som något särskilt 

bra, utan det är bara ett nödvändigt ont, så det är väldigt låg status kan jag tycka. 

Den flexibla arbetsmarknaden leder till en otrygghet för arbetarna som likt övriga samhället är 

i ständig rörelse och stannar endast kvar så länge arbetet tillfredsställer och uppfyller deras 

behov (Bauman, 2001, ss. 34-37). Kim menar likt Alex att lönen är en faktor till den 

minskade statusen om den sätts i relation till studietiden en lärare lägger ner för att bli 

behörig, vilket i Kims fall ibland lett till känslan av att lämna yrket. 

Tittar man på den utbildning vi har, hur lång tid man har gått i skolan. Själv har jag 

gått…tror det är sju och ett halvt år jag själv studerat. Med den lönen man har och det 

inte finns möjlighet till att göra karriär…förutom att bli rektor som är nästa steg då 

vilket inte är så intressant. Statusen på jobbet har försämrats, vilket gör att det finns 

vissa saker som gör att man ibland vill lämna jobbet. 

Någonstans finns det ett värde och det är ju pengarna som är värdet, när det försvinner 

och man inte kan utöka sin lön man kan inte påverka sin lön särskilt mycket…då tappar 

man lite granna motivationen. 

Även Robin har likt Kim haft tankarna på att lämna yrket då känslan av otillräcklighet gjort 

sig påmind.  

Det finns tillfällen då jag har känt att, nej men jag ska göra någonting annat. Det är lite 

den här känslan av att man är otillräcklig…känslan av att man själv gör ett dåligt jobb. 

 

6.3.Ökande arbetsmängd 

Individualiseringen som en del av senmoderniteten innebär en otrygghet där arbetsmarknaden 

styrs av en kortsiktig logik som innebär tidsbegränsning och flexibilitet (Bauman, 2001, ss. 

34-37). Tiden för återhämtning från arbetet samt reflektion över sitt arbete i syfte att utveckla 

är inte tillräcklig och arbetssituationen beskriver Kim som:  



31 av 47 

31 

 

Stressig…tjänsterna är proppfulla, så det finns aldrig tid till återhämtning. Det finns 

framför allt inte tid för reflektion kring hur man skulle kunna utveckla sin utbildning 

totalt sett, det är för mycket helt enkelt. Visst det går upp och ner vi har dalar och vi 

har vissa gånger där vi har mindre att göra och vissa tidpunkter där vi har mer att 

göra. Men generellt sätt så drar man det över en jämn linje över ett år så finns där inte 

tid till att kunna reflektera och det är en nackdel.  

 

Likt Kim tycker även Robin att arbetet är stressigt emellanåt med arbetsuppgifter som tar 

mycket tid, men samtidigt finns det även en ledighet som uppskattas.  

 

Det är ett arbete som är stressigt emellanåt, det är roligt…oftast. Och sen finns det då 

arbetsuppgifter som kanske tar extra mycket tid som kunde gjorts annorlunda, om man 

säger så. Så ganska intensivt jobb, många timmar...men det ger ju också en viss 

ledighet. 

 

I senmoderniteten har kunskapen kommit att avgränsats till olika specifikområden (Gidden, 

1996, ss. 30-37). Robin menar att det finns arbetsuppgifter som Robin anser inte bör vara 

inom ramen för lärarens ansvar då detta skulle kunna vara mer lämpade för någon annan att 

utföra. Dessa arbetsuppgifter säger Robin:  

 

Det är egentligen dokumentationen, alltså det här att allting ska dokumenteras, det 

finns ganska mycket…kringuppgifter som kanske inte jag som lärare tycker att jag 

borde utföra. Egentligen frånvarohantering… En del av mentorskapet kan jag också 

känna…skulle kunna ligga på någon annan. Men även denna dokumentation, eller de 

outtalade kraven på dokumentation, kan jag känna är en negativ sida.  

 

 

Förändring i arbetsuppgifter 

Mentorskapet förefaller vara något som tar tid från lärarens grunduppgifter som läraren har. 

På Alex arbetsplats har mentorskapet flyttats från lärarna till annan anställd personal som 

heltidsmentorer. Detta är en stor förändring för Alex som aldrig tidigare arbetat på detta sätt 

och som känner att reduktionen av lärarnas mentorstid nu i stället kan förläggas på 

undervisningstid, vilket för Alex ses som positivt.  
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Denna skola är ju den första skolan där jag inte är mentor, det har jag alltid varit innan 

men här har vi heltidsmentorer. Så jag har ju sluppit hela den biten, så jag har ingen 

kontakt med några föräldrar alls och det har jag inte haft sedan jag började jobba här. 

Det är rätt skönt då jag får fokusera bara på undervisningen, så det är en stor förändring 

på så sett. 

 

Giddens menar att det senmoderna samhället är uppbyggt efter ett expertsystem där människor 

inte längre behöver ha universell kunskap, utan kan konsultera med andra experter inom 

området. För att systemet ska fungera krävs en tillit som är oberoende av de personer som 

administrerar systemet och ligger i stället på själva systemet i sig (Giddens, 1996, ss. 30-37). 

För Robin som av respondenterna är den med längst verksamma år inom yrket har den största 

förändringen inom yrket varit att den byråkratiska delen av arbetet ökat och som för Robin 

innebär att autonomiteten som lärare minskar.  

 

Ja, det här med dokumentationskravet, det är ju det som har ökat mest. Man ska fylla i 

matriser, man har hela systemet eller kunskap systemet med kunskapskrav, med 

kursmål har utökats något otroligt. Och det har blivit alldeles för mycket egentligen i 

vissa ämnen. Om man då tar samhällskunskapen till exempel så är det ju ett ämne som 

egentligen är omöjligt att slutföra under ett år. Andra kurser kanske kan vara lite 

lättare, men vad ska man säga! Det är dokumentationen som gör mig osjälvständig som 

lärare och det påverkar synen negativt.  

 

Individualiseringen har i senmoderniteten omformats från befrielse till tvång (Bauman, 2001, 

ss. 55-58) genom att individen tvingas till självständiga val och ett ansvarstagande efter egen 

förmåga, vilket skapar otrygghet och ovisshet (Bauman, 2001, ss. 174-176). Människan är 

tvingad att sätta sin tillit till det system som finns, även om det hos människan finns en 

medvetenhet om risktagande kopplat till denna tillit, men alternativet hade endast inneburit en 

större osäkerhet (Giddens, 1996, ss. 30-37). För Robin har dokumentationen tidigare medfört 

en självständig process inom arbetet för läraren medan idag har detta förändrats till ett krav 

som ska offentliggöras och saknar syfte där enligt Robin:  

 

Den byråkratiska biten av jobbet har ökat. Och som man egentligen i viss 

utsträckning…kan fråga sig hur meningsfull den är. Det är väl också det som gör att 

det känns tungt, därför att…vem tittar egentligen på alla matriser som vi fyller i?  Och 
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jag vet inte om det liksom är arbete som kastas bort, bara för att det ska göras och det 

ska finnas.  

 

Jag har ju använt dokumentation i min bedömning tidigare, men samtidigt så använder 

jag ju vilket system jag nu kan använda. Det kan jag ju ha själv och behöver inte ha det 

offentligt för andra. Givetvis har jag ju alltid dokumenterat vad elever har gjort och 

vilka resultat de haft, men sen om jag fyller i matriser eller fyller i UNIKUM eller olika 

andra sådana här hjälpsystem…det har jag ju klarat mig utan innan. Men liksom kravet 

blir…lite mer outtalat… framför allt från skolledningen, kanske. och jag kan ibland 

känna att man inte är alienerad på jobbet, för att använda Marx terminologi. Man är 

lite osynlig, alltså ser någon vad jag gör? Det kan verka väldigt skönt men samtidigt 

frågar man sig om det jag gör har någon betydelse? 

 

 

6.4.Förändrade relationer 

Det sociala rummet har i senmoderniteten kommit att likna en marknad där alla aspekter av 

samhället tvingas bli en köp- och säljbar vara som konkurrerar med andra varor på marknaden 

för att hålla sig kvar (Bauman, 2008, s. 13). Kim säger att sedan privatiseringen och 

kommunaliseringen av skolan har yrkesrollen för lärare förändrats, då lärarna inte längre har 

något att säga till om samt att relationen till elever idag liknar mer en kundrelation. 

Den har ju förändrats sen jag började… privatiseringen eller kommunaliseringen har 

ställt till det en hel del. Det har blivit mer kundrelation till eleverna än vad man hade 

tidigare. Mandatet som lärare har försvagats tycker jag, det tycker jag är själva 

nackdelen. 

Även omgivningens syn på läraryrket upplever Kim möter detta, genom att läraren ska ha en 

roll likt affärsbiträde som ska tillgodose kundernas behov och leverera den vara kunden 

önskar för högsta möjliga tillfredställelse.  

Vi ska vara här någonstans, ett, att vi ska ta hand om barnen och göra någonting av det 

på dagarna, så dom har någon sysselsättning helt enkelt. Sen ska vi vara någon sorts 

affärsbiträde som ska…försörja våra kunder, se till så dom blir nöjda, det är ett 

jättestort problem. 
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Kundrelationen är enligt Kim något som syns även högre upp i organisationen och där lärarna 

inte har någonstans att vända sig för förändring. Kim säger:  

Dessutom så känner man inte att man har rektorerna i sin rygg i sitt dagliga samarbete. 

Man känner inte att man har deras skydd. Eller hur man ska uttrycka sig…dom står 

inte bakom en, dom väljer eleverna. Återigen är det elevcentrerat hela tiden och det har 

att göra med återigen privatiseringarna, att vi har kunder idag i skolan och ju fler 

kunder vi har desto mer skolpeng har vi. 

Även Robin har likt Kim upplevt en förändring i relationer över tid. Robin menar att relationen mellan 

lärare och skolledning har kommit att luckrats upp, genom att man inte träffas på samma sätt som 

tidigare. Giddens skriver att teknologin möjliggjort och bidragit till att det sociala rummet inte längre 

är i behov av att människor måste befinna sig i samma rum för att kommunicera som i sin tur skapar 

nya förutsättningar för interaktion mellan människor som inte längre behöver ligga på en lokal nivå 

(Giddens, 1996, ss. 26-29). Robin säger:  

 Det är en förändring de senaste sju till åtta åren. Där jag arbetade tidigare som är en 

mindre skola, var det en helt annan relation mellan skolledning och lärare. 

Skolledningen var mycket mer delaktig i visionen för skolan, vad skolan skulle 

uppnå…flera av mina chefer var ofta visionärer, vi skulle utöka skolan tillsammans. 

Sen skedde någon förändring mellan sju till tio år sedan, då rektorer och chefer blev 

mer administrativa och mer osynliga i verksamheten. Mindre delaktiga, mindre 

visionärer och mer genomföra och hålla budget, vilket jag tror har kvävt ganska mycket 

av…förtroendet eller relationen mellan skolledning och personal. Jag vet inte om det 

ser ut så i alla kommuner eller just i vår, men jag kan ju känna att det skett en 

förändring som kanske inte varit för skolans bästa. 

Även Alex likt Robin och Kim har upplevt en förändring i relationen till skolledningen, där 

kontakten mellan skolledning och lärare minskat. Alex säger:  

Ja, jag har kanske haft tätare kontakt med skolledningen tidigare, mer bollat idéer och 

så än vad jag gör nu.  Det kanske delvis beror på mig själv att jag har blivit säkrare i 

mitt yrke och inte har samma behov av att bolla idéer längre. Men annars 

så…information och sådant kan man ju önska blev mer från ledning och så, men annars 

är det inte mycket kontakt mellan mig och ledningen.  
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Likt relationen med skolledningen upplever Alex att relationen mellan lärare också har 

minskat genom att lärarna arbetar mer individuellt idag jämfört med tidigare då 

ämnesöverskridande samarbete var vanligare. 

Det tycker jag fungerade bättre förut än nu. Nu är det ganska individualistiskt, iallafall 

vad jag upplever här är det mer så. Man kanske arbetade mer programvis på tidigare 

arbetsplatser där jag har varit på… och då hade mer ämnesöverskridande arbete. 

  

Robin säger likt Alex att samarbetet mellan lärare har minskat och enligt Robin grundar sig 

detta i läroplanen Gy11 som mer styrande än tidigare läroplan Lgy94, vilket gör att lärarna 

inte har tid för samarbeten.  

 

jag känna att det skedde en förändring efter Gy11, tidigare kursplaner var ju inte så 

styrda och det fanns mycket mer utrymme för samarbete över ämnesgränserna, det 

fanns större möjligheter att göra mer gemensamma…projekt, teman…nu har det blivit 

mer att: jag måste hinna göra det här…eller det här. 

 

Robin menar att även relationen mellan elever och lärare har förändrats och att detta beror på 

skolans miljö och hur skolan är uppbyggd. Robin säger:  

 

Det beror på vilken skola man är på, vilka elever man har, vilka klasser man har…hur 

skolan ser ut. Återigen så var den andra skolan jag arbetade i helt annorlunda 

uppbyggd, där var ju mer att lärare och elever skulle träffas. Det fanns inget eget 

personalrum för att fika, utan vi satt i caféet med elever och då bygger man relationer 

på ett helt annat sätt. Man kunde först ha en lektion med en elev för att sedan prata om 

någonting helt annat över en kopp kaffe i cafeterian, det var helt naturligt där.  Och 

den skolan var mer designat efter någon slags 90-tals tanke att elever och lärare skulle 

mötas. Medan denna skola jag arbetar på idag kör det klassiska läroverksstuket. Här är 

ju rätt tydliga avgränsningar…men det har att göra med skolans miljö. 
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7.Slutsats och diskussion  
Syftet med föreliggande studie var att belysa lärarnas arbetssituation mot bakgrund av att 

många lärare slutar arbeta inom yrket och få väljer att utbilda sig till lärare. Frågeställningen 

lyder:  

• Hur ser verksamma lärare på sin arbetssituation? 

• Vilka problem ser lärare i sitt yrke? 

• Vilka problem inom yrket skulle få lärarna att lämna yrket?  

Utifrån analysen kom jag fram till att lärarnas arbetssituation är stressig och påverkas av det 

omgivande samhällets förändring till en marknadslogik som även kommit innanför skolans 

ramar. Problematiken som respondenterna upplever i sitt arbete är en försämrad arbetsmiljö 

med ökade arbetsuppgifter, förändrade relationer i arbetet samt påverkan på lärarrollen som 

inte längre är lika tydlig. En försämrad arbetsmiljö är den viktigaste faktorn till att 

respondenterna skulle kunna tänka sig lämna yrket och anledningen till att lärarna stannar 

kvar i sitt yrke är främst ovissheten om andra tänkbara alternativa yrken.  

 

Det som kan förstås från respondenterna är att det finns en gemensam syn på minskat 

inflytande över lärarnas arbetssituation. Det minskade inflytandet är inte nödvändigtvis av 

samma karaktär för alla respondenterna utan kan ta sig olika uttryck med både ekonomiska 

hinder för den individuella och kollegiala utvecklingen genom fortbildningar och minskade 

möjligheter att påverka sina egna undervisningsämnen. Även tidigare forskning med Hetzlers 

studie pekar mot en ansträngd arbetssituation för lärarna där samhället ställer krav på 

anpassning och flexibilitet, där effektiviseringsprocessen av skolan har bidragit till en 

försämrad arbetssituation (Hetzler, 2018, ss. 152-155, 161). Även om möjligheterna ser olika 

ut för respondenterna är konsekvensen av marknadifieringen av samhället densamma, som 

enligt Bauman är att införskaffandet av kunskaper och utveckling åläggs den enskilda 

individen, vilket i sin tur grundar sig i privatiseringsprocessen där staten avstått styrningen av 

den offentliga sektorn till privata aktörer på marknaden (Bauma, 2008, ss. 16-17). Enligt 

Hargreaves har skolans anpassningsbarhet efter marknadens behov och krav inneburit ett ökat 

ansvarstagande för lärarna men en minskad makt då lärarna är underkastade en 

centralstyrning (Hargreaves, 1994, ss. 84-86).  
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Respondenterna är i sin helhet nöjda med sitt arbete men påtalar en stress kopplad till tidsbrist 

i arbetet som grundar sig i en ökning av arbetsuppgifter, där bland annat dokumentationen tar 

en stor tid av arbetet. Även tidigare forskning belyser lärarnas stressade arbetssituation där 

Heikkiläs studie visar att stressen relateras till arbetsbelastning och tidsbrist i arbetet då en del 

arbetsuppgifter ligger utanför ordinarie arbetsuppgifter (Heikkilä, 2005). Enligt Bauman är 

tidsbrist och flexibilitet något som tillhör det individualiserade samhället då marknaden styrs 

av en kortsiktig logik. Detta gör individen i det senmoderna samhället otrygg och otryggheten 

bidrar till att arbetarna inte blir långvariga i sitt arbete (Bauman, 2001, ss. 34-37). Den 

pressade arbetssituationen har för respondenterna  fört tankarna om att sluta arbeta som lärare 

och anledningarna till varför de fortfarande arbetar inom yrket är olika. Dock finns en 

gemensam ovisshet om vilka andra alternativ som skulle kunna vara mer passande. Den 

försämrade arbetsmiljön är en faktor till att lärare väljar lämna sitt yrke enligt tidigare 

forskning (Hetzler, 2018, s. 161). 

Respondenternas arbetssituation tar sig även uttryck i förändrade relationer på olika sätt, både 

med föräldrar, elever, kollegor samt ledningen. Relationerna har luckrats upp och blivit mer 

otydliga. Relationerna kan ses som en bidragande faktor till att lärarens roll förändrats över 

tid. Respondenternas upplevelse av lärarrollens förändring är att läraren inte är lika synlig och 

självständig som tidigare. Enligt Giddens är människan i senmoderniteten inte längre i behov 

av det gemensamma rummet för kommunikation, vilket skapar förändrade förutsättningar för 

interaktion som nödvändigtvis inte behöver ligga på en lokal nivå (Giddens,1996, ss. 26-

27,29).  Det sociala rummet i senmoderniteten är enligt Bauman ”marknaden”, som kräver att 

alla aspekter av samhället tvingas bli en köp- och säljbar vara bland andra varor på marknaden 

(Bauman, 2008, ss. 13). Detta tyder även tidigare forkning på där Gustavsson skriver att den 

senmoderna skolan underkastat sig marknadens behov där dess funktion är likt en leverantör 

som levererar det individualiserade människor efterfrågar (Gustavsson, 2014, ss. 276–282). 

Mitt bidrag med denna studie är att synliggöra lärarnas erfarenheter och upplevelser av sin 

arbetssituation och Gustavsson tydliggör i sin studie den förändrade logiken och 

anpassningsbarheten som skolan genomgått, vilket visar på förändringar i relationer efter 

marknadens logik där konkurrensen mellan olika varor tvingar fram individuella intressen och 

anpassningar som lärarna får hörsamma.  
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8.Framtida forskning  
Ovanstående studie väckte nya tankar som studien saknar empiriskt stöd för en vidare 

diskussion men som studien överlämnar till framtida forskning att undersöka. Något som inte 

var tänkt från början var att intervjuerna genomfördes på både fri- och kommunala skolor, 

vilket i efterhand har väckt nya intressanta frågor kring om det finns en distinktion i 

upplevelsen av lärarnas arbetssituation mellan verksamma lärare på fri- och kommunala 

skolor. Ytterligare intressant för framtida forskning hade varit att undersöka vad tidigare 

verksamma lärare arbetar med och vad som ligger till grund för att de lämnade läraryrket. Att 

studera de faktiska faktorerna som ligger till grund för att lärare lämnat yrket kan vara 

ytterligare bidrag till framtida forskning rörande lärarnas arbetssituation.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide                                                                                                     

 

1. Hur länge har du varit verksam lärare? 

2. Hur ser du på din arbetssituation? 

3. Vilka negativa sidor av yrkesrollen ser du? 

4. Vilka positiva sidor av yrkesrollen ser du?  

5. Kan du se några förändringar i din arbetssituation över tid och i så fall vilka? 

 

Idag är det många lärare som väljer att lämna sitt yrke. 

6. Vad skulle få dig att sluta arbeta som lärare? 

7. Varför arbetar du fortfarande som lärare? 

8. Vad skulle få dig att trivas bättre än du gör i ditt yrke som lärare? 

9. Vilket inflytande känner du att du har över din egen arbetssituation? 

 

      Idag talas mycket om läraryrkets sjunkande status där allt fler lärare lämnar yrket samt  

      svårigheten med att rekrytera in nya till verksamheten men även till lärarutbildningarna.  

10. Hur upplever du omgivningens syn på läraryrket?  

11. Stämmer denna syn överens med din syn på läraryrket? 

12. Hur känner du att tilliten är till dig som lärare? 

13. Hur ser relationen mellan dig som lärare och skolledningen ut? Ser du några 

förändringar i relationen över tid? 

14. Hur känner du att relationen, samarbetet och tilliten mellan lärare är? Ser du någon 

förändring över tid? 

15. Hur är relationen mellan lärare och elever? Kan du se några förändringar över tid? 

16. Hur är relationen mellan lärare och vårdnadshavare? Kan du se några förändringar 

över tid?  

Om du tänker på inflytande- och utvecklingsmöjligheter inom ditt yrke som lärare. 

17. Vilka möjligheter känner du att du har? 
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Bilaga 2 

                                                                                                          Leonora Smakiqi 
                                                                                                          E-post: leonora.smakici0002@stud.hkr.se 
                                                                                                          Telefon: 0733 - 285917 
Hej! 
Jag heter Leonora Smakiqi och är student vid Högskolan Kristianstad där jag nu skriver mitt 

examensarbete inom ramen för ämneslärarutbildningen. Min handledare för studien är Staffan Stranne, 

docent i historia och universitetslektor i didaktik vid Högskolan Kristianstad.  

 
Lärarbristen är en känd problematik och den svenska skolan står inför stora utmaningar med 

rekryteringen av behöriga lärare. Allt fler lärare väljer att lämna yrket där konsekvensen blivit att 

skolor tvingas rekrytera obehöriga lärare vilket leder till en minskning av lärarkompetens i skolorna 
som i sin tur ger konsekvenser på elevers skolgång samt deras skolresultat. Resursbristen är känd för 

fler verksamma yrken inom den offentliga sektorn som likt läraryrket är en viktig del i samhället. Mot 

bakgrund av ovanstående information syftar denna studie undersöka och belysa lärarnas 
arbetssituation.  

 
Jag planerar därför som en del i mitt examensarbete, genomföra intervjuer med lärare inom den 
svenska skolan. Syftet med undersökningen är att få en fördjupad förståelse för hur lärarnas 

arbetssituation ser ut, samt vad inom lärarnas arbetssituation skulle kunna bidra till att lärare kan 

lämna sitt yrke.  

 
Jag söker behöriga lärare inom den svenska skolan och har via din rektor fått uppgifter om att du är en 

lärare jag söker. Därför undrar jag om du skulle vilja ställa upp på en intervju om cirka 30 minuter 
med gemensam överenskommen tid och plats? Intervjun kommer att spelas in och transkriberas. Ditt 

medgivande i studien är frivillig och du kan när som helt under studiens gång avbryta ditt deltagande, 

utan att behöva motivera ditt val eller att det blir några konsekvenser. All data kommer att presenteras 
anonymt, där varken skolans eller ditt eget namn kommer att nämnas i studien, genom att fiktiva namn 

används i stället. Inhämtat material kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt, genom att materialet 

enbart behållas och användas av mig (forskaren) under studiens genomförande samt enbart för 
studiens syfte och kommer endast göras tillgänglig för examinerande lärare om materialet är av vikt 

för examination. Efter studiens genomförande kommer alla inspelningar för samtliga informanter att 

raderas.  

 
Du har fått två identiska exemplar av detta informationsbrev där ditt medgivande kan bekräftas. Om 

du godkänner ett deltagande i studien i enlighet med beskrivningen och informationen ovan, ber jag 
dig att behålla ett exemplar för dig själv och underteckna samt returnera det andra exemplaret i bifogat 

svarskuvert.  
Har du några frågor kring undersökningen är du välkommen att höra av dig till mig. 
 
Med vänlig hälsning 
Leonora Smakiqi 
 

 
Jag har tagit del av informationen om studien som beskrivs ovan och medger mitt deltagande 
i studien enligt beskrivning som görs här. 
 

 

 
…………………………………………….                           ………………………………………… 
Ort                                                                                           Datum 
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…………………………………………….                          …………………………………………. 
Signatur                                                                                   Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


