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Sammanfattning 

 

Byskolor lever i ständig ovisshet gällande om de ska få fortsätta sin verksamhet eller behöva läggas 

ned. I en liten skola med ett lågt elevantal placeras eleverna oftast i åldersintegrerade klasser, vilket 

kan ge en större känsla av närhet och gemenskap. Men elever och lärare i den mindre skolan upplever 

också, likt vilken annan skola som helst, svårigheter och utmaningar inom verksamheten och 

undervisningen. 

 

Lärarna, som är en viktig del av byskolorna, kan ibland antas ha en lättare arbetsbörda än lärare som 

arbetar på större skolor med fler elever. Men faktum är att byskolornas lärare ständigt påverkas av 

flera utomstående faktorer som inverkar på deras undervisning. Denna studie syftar därmed till att ta 

del av sju byskolelärares upplevelser och tankar om hur deras undervisning och arbete påverkas av ett 

antal ramfaktorer, det vill säga faktorer utanför lärarens direkta kontroll som påverkar undervisningen. 

Därför har kvalitativa intervjuer genomförts och innehållet har analyserats utifrån Urban Dahllöfs och 

Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori enligt ett särskilt analysupplägg som skapats i enlighet med studien. 

De ramfaktorer som undersöks är tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, 

skolledning och organisation, närsamhället samt kulturer och vårdnadshavare. 

 

Resultatet av studien visar att ramfaktorerna tid, personal, gruppstorlek, ekonomiska resurser samt 

kulturer och vårdnadshavare påverkar byskolelärarnas undervisning och arbetssituation mest, både 

positivt och negativt. Resultatet visar även att ramfaktorerna tid, ekonomi och skolledning och 

organisation samverkar på så sätt att de ekonomiska beslut som fattas av skolledningen påverkar hur 

mycket personal som kan organiseras inom skolans verksamhet, vilket i sin tur påverkar hur mycket 

tid läraren upplever sig kunna ägna åt undervisning och andra arbetsuppgifter. I jämförelsen mellan de 

två byskolorna framkom fler likheter än skillnader i hur lärarna uppfattar sin undervisning och 

arbetssituation. Två av de likheter som framkom var exempelvis upplevd tidsbrist, främst vid 

planering, och att den nationella lärarbristen inte upplevs påverka byskolorna som undersöks. En av de 

skillnader som framkommer är byskolornas skilda perspektiv på utmaningar som gruppstorleken kan 

medföra där den ena byskolan har ett elevperspektiv, medan den andra har ett perspektiv med fokus på 

åldersintegrering i klasserna. Avslutningsvis visar resultatet att de ramfaktorer som undersöks 

påverkar lärarnas undervisning och arbetssituation i stor utsträckning. 

 

Nyckelord: ramfaktorteori, ramfaktor, byskola, B-form, kvalitativ intervju. 
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1. Inledning 

Så det här hotet ligger ju lite över byskolor, ska vi stängas? När ska vi stängas? Ska vi 

centraliseras? Så det finns ju alltid liksom, har funnits under mina åtta år, lite såhär ”vi måste 

hålla en hög nivå liksom, vi måste visa att vi är bra så vi får vara kvar”, lite sånt finns kanske 

hos fler byskolor. Det är en liten sån känsla. (Intervju på mellersta Sveriges byskola med lärare 

2A) 

 

Citatet ovan illustrerar en del av den verklighet vi fick uppleva i samband med vår sista VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning). Detta är en av grunderna till varför vårt intresse växte för byskolans 

betydelse i det lilla samhället. Skolan i den lilla byn präglas av närhet till omgivande samhälle, 

gemenskap och nära relationer mellan lärare, elever och vårdnadshavare. Syftet med studien är att 

undersöka hur byskolornas lärare upplever att skolans verksamhet påverkas av ramfaktorer som tid, 

gruppstorlek och ekonomiska resurser. Vilken inverkan har omständigheterna utanför lärarens direkta 

kontroll, vilka ständigt bubblar under den idylliska ytan?  

 

Vår upplevelse är att byskolorna har andra förutsättningar än de större skolorna som vi tidigare har 

genomfört VFU vid. Trots att elevantalet är mindre i byskolornas klasser, betyder det inte att elever med 

särskilda behov inte existerar eller att problem inte kan uppstå. Det var tillsammans i en dialog efter 

avslutad VFU-period som vi upptäckte att vi hade upplevt samma saker och ville fördjupa oss i och 

jämföra hur mindre byskolors lärare arbetar utifrån ramfaktorers påverkan och ändå strävar mot ett 

gemensamt mål: att ge elever en likvärdig utbildning.  

 

Fortsättningsvis presenteras i bakgrunden studiens definition av begreppet byskola, vilket följs av en 

kartläggning av byskolornas roll i samhället, det ständiga hotet om nedläggning och hur byn påverkas 

när skolan läggs ned. Vidare följer en översikt av Urban Dahllöfs och Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori, 

och en presentation av studiens syfte, frågeställningar och metodkapitlet i vilket det redogörs för urval, 

etiska överväganden, validitet och reliabilitet och analysupplägg. Därefter presenteras resultatet av 

datainsamlingen, som sedan jämförs i analyskapitlet, för att slutligen diskuteras och konkluderas. 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel diskuteras bakgrunden till studien. Inledningsvis presenteras vad som menas med 

begreppet byskola i denna undersökning. Detta begrepp är en viktig aspekt som belyses genom hela 

arbetet och därför görs även en närmare redogörelse för byskolors generella förutsättningar, där 

motsättningar i verksamheten inte är ovanligt.  

2.1 Byskolan – en definition  

Genomgående kommer de undersökta skolorna att benämnas som byskolor. Begreppet byskola har idag 

ingen väletablerad definition och med den anledningen finns risken att en osäkerhet inför eller 

missförstånd av begreppet kan uppstå om ingen definition görs.  

 

Vad räknas som en stor respektive liten skola? Adolfsson (2014, s. 8) beskriver att definitionerna av en 

viss skolstorlek varierar, på grund av de olika faktorer och omständigheter som kan användas för att 

beskriva skolan. Adolfsson menar att skolstorlek snarare bör användas som ett relativt mått och att det 

är flera omständigheter som slutligen kan avgöra jämförelsen mellan en mindre och en större skola. 

Adolfsson (2014, s. 8) beskriver också problematiken med att den lilla skolan ofta kopplas till att den är 

placerad i en glesbygd, vilket inte behöver vara fallet. I allmänhet kan det talas om skillnaderna mellan 

så kallade A-skolor och B-skolor eller skola i A-form respektive skola i B-form, där verksamheten i en 

skola i B-form utmärks genom användandet av åldersintegrerade klasser. Skolan som bedrivs i A-form 

använder sig alltså inte av denna klassammansättning. Till exempel kan verksamheten i B-skolan ha två 

större klasser, där den första klassen består av samtliga elever i förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 och 

årskurs 3, medan den andra klassen består av samtliga elever i årskurs 4 upp till årskurs 6. Skolor i b-

form är vanligare på mindre orter, där elevantalet ofta är lägre.  

 

Den slutliga definitionen av begreppet byskola beskrivs därmed i studien som följande: en mindre skola 

placerad i ett mindre samhälle med cirka 500 invånare, eftersom antalet invånare i de undersökta 

byskolornas orter uppgår till cirka 500. Antalet elever på skolorna varierar mellan 40 och 50 och 

verksamheten bedrivs till största delen i B-form.   

2.2 Byskolans förutsättningar 

“Många byskolor i Sverige står inför ett direkt nedläggningshot” skriver Marklund i en rapport för den 

sedan 2009 nedlagda kunskapsmyndigheten Glesbygdsverket (2009, s. 7). I rapporten konstateras det 

att vad som främst hotar byskolan är kommunens ekonomi, utflyttning från bygden, låga födelsetal och 

den politiska synen på skolan (Marklund, 2009, s. 7). Den främsta utlösande faktorn för att frågan om 

en byskola ska läggas ned väcks, är kommunens ekonomi, men något som också diskuteras är 

likvärdigheten i byskolan och om antalet elever över huvud taget räcker till för att deras sociala 

utveckling och undervisningens kvalitet ska gynnas (Marklund, 2009, s. 7-9).  

 

Byskolan präglas av både fördelar och nackdelar. I samband med Skolverkets projekt Kommuner är 

olika - utbildningsvillkor i glesbygd, som startade i april 1999, publicerades rapporten Utbildningsvillkor 

i glesbygd (2000). I rapporten kartlades glesbygdens utbildningsvillkor och både fördelar och nackdelar 

med utbildning i glesbygd konstaterades. Några av de fördelar som märks är att “skolan förefaller vara 
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väl integrerad i samhället. Samarbetet skola-arbetsliv och skola-hem fungerar väl”, “kortare 

beslutsvägar och enklare kontaktvägar” och “god lokalkännedom – ‘alla’ känner varandra: politiker, 

förvaltningschef, rektorer, lärare, föräldrar och elever” (Skolverket, 2000, s. 49). Däremot noteras det 

att nackdelarna främst beror på brister i struktur, såsom “små skolenheter med små 

undervisningsgrupper, vilket medför höga kostnader per elev på grund av hög lärartäthet och – i vissa 

fall – outnyttjade lokalytor”, “en del glesbygdskommuner ligger långt ifrån högskolor eller andra 

utbildningsanordnare, vilket påverkar möjligheterna att rekrytera personal och medför extra kostnader 

för kompetensutveckling, nätverk etc.” samt att “i en del av glesbygdskommunerna är avstånden stora 

även inom kommunen, vilket kan leda till minskad tillgänglighet, minskad reell valfrihet, kostnader för 

skolskjuts eller inackordering, kostnader för skolledares och andra personalgruppers möten för 

planering, fortbildning mm” (Skolverket, 2000, s. 49). I rapporten konstateras sammanfattningsvis att 

glesbygdsskolor är i behov av stöd på flera punkter. Det stöd som nämns i rapporten är rekryteringsstöd, 

stöd för mål- och resultatstyrning, kvalitetsredovisning av skolan, statsbidrag för bland annat 

utbildningskostnader och kulturbidrag (Skolverket, 2000, s. 50-51). Många av dessa stödinsatser kräver 

dock beslut från regeringen för att genomföras.  

 

Faktorer som utgör en god skola, goda resultat och god undervisning är ett väl utforskat område och 

intresserar både personal inom skola och forskare inom pedagogik. I sin forskningssammanställning 

Synligt lärande för lärare presenterar Hattie (2006) flera viktiga framgångsfaktorer för elevers lärande. 

Skolans storlek är inte en sådan framgångsfaktor. Enligt rapporten Om sambandet mellan skolstorlek 

och utbildningsresultat (2018) från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), där sambandet mellan 

skolstorlek och meritvärde i årskurs 9 undersöktes, finns det endast begränsade belägg för att mindre 

skolor har ett samband med elevers resultat . De så kallade resursskolorna, skolor som tar in de elever 

som inte klarar av skolgången i en ordinarie skola eller där skolan inte kan anpassa sig till eleven,  

förklarade de lägre meritvärdena för de mindre skolorna (SKL, 2018, s. 19).  

 

Enligt en pilotstudie om specialpedagogiskt arbete i små skolmiljöer i norska, svenska och 

finlandssvenska skolor (Johansen, Ahl, Pettersson, Ström & Langels, 2009) är närheten till eleverna en 

god förutsättning för att skapa goda relationer. Genom att de små skolmiljöerna präglas av närhet och 

tätt samarbete underlättas spontana didaktiska lösningar och starka relationsband kan bindas mellan de 

som vistas i skolmiljön (Johansen et al., 2009, s. 34). Den lilla skolmiljön gynnas enligt Johansen et al. 

(2009, s. 39-40) även av faktorer som närmiljö och rika möjligheter till social utveckling och utveckling 

av kommunikativa färdigheter. En liten skolmiljö består av få elever, vilket gör det möjligt för skolan 

att skapa individuellt anpassade lösningar och metoder för att varje elev ska uppnå önskade resultat. 

Studien nämner också de svårigheter som små skolmiljöer möter, där långa avstånd och bristande 

specialpedagogiska kompetenser lyfts fram, men trots detta finns en utvecklingspotential hos de 

undersökta grundskolorna, där målet är en god pedagogisk miljö anpassad efter elevernas pedagogiska 

behov (Johansen et al., 2009, s. 2).  

 

I en rapport gjord av SKL (2014, s. 22-24) presenteras ett antal argument för och emot avvecklingen av 

mindre skolor. Bland argumenten emot en skolnedläggning framkommer argument som att 

undervisningen vid mindre skolor är individanpassad, grupperna små, onödig restid med skolskjuts 

undviks, trygghet för elever och lärare, bygdens överlevnad, närhet för föräldrar och trafiksäker väg till 

skolan (SKL, 2014, s. 22). Dessa argument diskuteras i många sammanhang och varierar också i tyngd 

i frågan om en skola ska läggas ned. Exempelvis är elevernas trygghet ett argument som “alltid måste 

tas på största allvar.” och byskolan kan ha stor betydelse för det lilla samhället, dels på grund av 
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småbarnsfamiljer som stannar kvar eller flyttar in, men också den stora effekten av de arbetsplatser 

skolan erbjuder (SKL, 2014, s. 22). De argument som presenteras för den mindre skolans nedläggning 

är till exempel att högre krav ställs på likvärdig utbildning och social fostran, stort avstånd mellan 

skolledning och skola, ett elevantal som sjunker, oattraktiv arbetsplats och svårigheter att erbjuda 

elevvårdsinsatser, bibliotek, idrottshall eller liknande anordningar (SKL, 2014, s. 23).  

 

De argument som framförs om byskolorna går isär. Det finns de som å ena sidan hävdar att små skolor 

präglas av trygghet, individanpassning och gynnas av närheten till det omgivande samhället, medan 

vissa å andra sidan menar att den lilla skolan inte kan säkerställa en social fostran och utbildning som 

är likvärdig med de större skolorna som har mer resurser (Marklund, 2009, s. 9). I en intervjustudie 

(Cedering, 2012)  om skolnedläggningar på landsbygden och vilka konsekvenser detta ger för familjer, 

konstateras det att en nedläggning ger stora konsekvenser för familjernas vardagsliv. Innan skolans 

nedläggning gick barnen i byn i skolan tillsammans och lekte med varandra efter skolans slut, men i och 

med nedläggningen vistas barnen oftare utanför sin egen by än innan, vilket medför att deras sociala 

nätverk sprids utanför den lilla byn och att vissa föräldrar oroar sig över barnens nya, okända kontaktnät 

(Cedering, 2012, s. 108). Föräldrarna drabbas i och med skolnedläggningar också av skolskjutsfrågan, 

inte bara till och från skolan, men också för upprätthållandet av barnens sociala kontaktnät utanför byn. 

Även om det anses som positivt med utökade sociala relationer, större klasser i den nya skolan och 

därmed fler vänner, beskriver föräldrarna en mer utbredd trötthet hos barnen på grund av en ”stojigare 

skolmiljö och längre skoldagar” (Cedering, 2012, s. 108-109). I samband med längre skoldagar och att 

mycket tid måste ägnas åt hämtning och lämning, blir den spontana leken efter skolan tidsbegränsad och 

ofta avgränsad till helgen, skriver Cedering (2012, s. 109). Detta medför att större modifieringar av den 

tidigare fria vardagen måste göras i större utsträckning. Nya rutiner för planering och strukturering av 

vardagen måste alltså upprättas när skolan i byn läggs ned.  
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3. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av vad tidigare forskning som är aktuell för vår studie 

visat.  

3.1 Tid och ekonomi 

Tidsbrist och brister i ekonomin är ett återkommande diskussionsämne inom skolans värld. Att som 

lärare planera, anpassa och utvärdera sin undervisning för varje enskild elev tar tid, men det är också en 

viktig del i elevernas lärande och utveckling enligt Hattie (2012, s. 60). Tydligt är alltså att elevernas 

lärande kräver noggrann planering, och andelen tid som kan ägnas åt detta är egentligen oändlig, enligt 

Johansen et al. (2009). Särskilt för elever som är i behov av särskilt stöd är denna planering avgörande 

för en god kunskapsutveckling. Men det är inte bara planeringen av undervisningen som lärarna ägnar 

tid åt, utan även fortbildning och kompetensutveckling. Johansen et al. (2009, s. 46) konstaterar däremot 

att det inte bara är tiden som drabbas av lärarnas vilja att genomgå kompetensutveckling, utan även 

brister i skolans ekonomi. En annan aspekt som styrs av ekonomiska resurser är hur ofta 

specialpedagogisk personal når ut till skolan. Däremot menar Johansen et al. (2009, s. 31) att lärare på 

byskolan själva finner sig i situationen att fundera ut lösningar för de extra anpassningar som behöver 

göras istället för att vänta på en specialpedagog som dröjer. I en situation av bristande 

specialpedagogiska resurser och särskilt för de elever i behov av särskilt stöd, menar Pettersson (2017, 

s. 2) att eleverna inte ges förutsättningar att nå eller utvecklas mot målen. 

3.2 Lärarkvalitet 

Med jämna mellanrum påpekas den stora lärarbristen i Sverige och att många undervisande lärare saknar 

lärarlegitimation. Ahlgren (2015, s. 2) beskriver hur en lärarlegitimation inte behöver innebära en hög 

lärarkvalitet, även om syftet med lärarutbildningen är att utveckla egenskaper som ska främja elevernas 

utveckling. För att på ett så optimalt sätt som möjligt främja elevernas kunskapsutveckling och för att 

eleverna ska uppnå jämlika resultat behöver läraren vara av hög kvalitet, hävdar Wiliam (2018, s. 34-

35). Vidare beskriver Wiliam (2018, s. 38) att det inte påvisats något samband mellan lärarens 

universitetsbetyg och elevernas framsteg, utan snarare betonas engagemang och uppskattning för ämnet 

läraren undervisar i och arbetet med barn och unga. Ahlgren (2015, s. 3) visar, i enlighet med Wiliams 

konstateranden, heller inga samband mellan en lärarexamen eller pedagogisk högskoleexamen med 

höga elevresultat. Andersson & Waldenström (2007, s. 25-26) påvisar däremot att legitimerade lärare 

har en effekt på elevers kunskapsutveckling, men dem betonar också att lärarens erfarenhet kan vara en 

bidragande faktor till de högre resultaten hos legitimerade lärares elever.  

3.3 Vårdnadshavarnas relation med lärarna 

Att gå i skolan är en stor del av ett barns liv, och därmed faller det sig också naturligt att vårdnadshavarna 

blir involverade i skolans verksamhet och med lärare. Skapandet och upprätthållandet av goda relationer 

med elevernas vårdnadshavare är viktigt för att undvika konflikter hävdar Johansen et al., (2009, s. 39). 

Vårdnadshavarna kommer att ha vissa förväntningar på skolan och det är i lärarnas bemötande och 

uppfyllande av dessa förväntningar som relationen med vårdnadshavaren har möjligheten att utvecklas 

(ibid.). Genom goda relationer med vårdnadshavaren gynnas också elevens utveckling i den mån att 
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vårdnadshavaren förstår att det är eleven som är i fokus och läraren vill att det ska gå bra för eleven. En 

annan viktig aspekt att förstå är vårdnadshavarnas grundläggande förutsättningar och värderingar. Till 

exempel kan då elevens erfarenheter av läsning hemifrån nämnas som en bidragande orsak till en 

eventuell bromsad läsutveckling enligt Fridolfsson (2015, s. 31-33). Hur elevens hemmiljö och tidiga 

rutiner kring tal-, skrift- och läsutveckling, det vill säga aspekter som beror på vårdnadshavarens 

förutsättningar, bidrar till elevens fortsatta utveckling i skolan.  

 

3.4 Lokaler, gruppstorlek och klassrumsklimat 

Ett gott klassrumsklimat, där det är accepterat att göra misstag eller att ha svårigheter för något, är en 

av de viktigaste faktorerna för främjandet av lärande, konstaterar Hattie (2012, s. 99). Även Pettersson 

(2017, s. 15) framhäver gemenskap, delaktighet och olikheter som viktiga egenskaper inom en grupp. 

Dessa egenskaper kan utvecklas genom att  på många olika sätt dela in eleverna i grupper både inom 

och utanför klassens gränser, något som Johansen et al. (2009, s. 36) anser stimulera elevernas olika 

behov. Pettersson (2017, s. 15) menar däremot att det är viktigt att grupperna bör anpassas efter varje 

individuell elevs skolsituation och förutsättningar för att inte bli allt för krävande för eleven. Däremot 

är det vanligt med åldersintegrerade klasser inom byskolorna (verksamhet i B-form) och det kan därmed 

uppstå svårigheter med att uppfylla varje elevs behov eftersom hänsyn måste tas till ett stort antal elever 

på skilda kunskapsnivåer, menar Johansen et al. (2009, s. 48). Vad varje elev påverkas av är också en 

högst individuell angelägenhet, vilket gör att klassrumslokalens utformning, möblering och 

utsmyckning definitivt har en påverkan. Jedeskog (2007, s. 109-111) poängterar att det är upp till läraren 

att anpassa möblering och elevplaceringar i klassrummet utifrån vad som främjar elevernas inlärning. 

Vidare lyfter Jedeskog (ibid.) även att eleverna omedvetet påverkas av klassrummets fysiska miljö vilket 

inte bara påverkar elevens lärande, utan även elevens motivation och inspiration.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, ramfaktorteorin, genom en grundläggande 

presentation av teorins ursprung och utveckling. Sedan följer en kort redogörelse för kritik mot 

ramfaktorteorin och vilket avtryck den har haft på den svenska pedagogiska forskningen. Kapitlet 

behandlar därefter beskrivningar av hur ramfaktorerna kan delas in, för att sedan avslutas i en 

redogörelse för de ramfaktorer som valts ut för att undersökas i denna studie.  

4.1 Ramfaktorteorin 

I ett i allra högsta grad föränderligt samhälle är skolan en verksamhet som är under ständig påverkan 

och därför används ramfaktorteorin i denna studie. Den verksamma läraren påverkas ständigt av faktorer 

som måste tas hänsyn till när undervisningen utformas. Undervisningen anpassas alltså efter olika ramar 

som både möjliggör och begränsar. För att förstå undervisningsprocessen måste det också finnas en 

förståelse för att undervisningen påverkas av de olika gränsdragningar som görs (Lundgren, 1972).  

 

Under sent 1960-tal påbörjade Urban Dahllöf sina studier om vilka utgångspunkter som styr och 

påverkar klassrumsundervisningen. I Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (Dahllöf, 1967) tas 

den väl utforskade differentieringsfrågan upp igen och sätts in i nya kontexter, utifrån resultaten av den 

så kallade Stockholmsundersökningen som undersökte vilka effekter elevgrupperingar hade.  

Avhandlingens syfte är att undersöka på vilka sätt yttre ramar påverkar den vanliga 

klassundervisningens resultat och Dahllöf (1967) formulerar därmed grunden till vad som senare kom 

att kallas för ramfaktorteorin. Under 1970-talet utvecklade Ulf P. Lundgren Dahllöfs arbete i sin 

avhandling Frame factors and the teaching process (Lundgren, 1972). Lundgren utgår från en modell 

innehållande tre komponenter: Ramfaktor → undervisningsprocess → läranderesultat (1972, s. 12). 

Vidare i sin avhandling presenterar Lundgren (1972) tre grundläggande ramfaktorer: läroplansfaktorer 

(mål och innehåll), vad som ska läras ut och i vilken ordning, och slutligen den tid som krävs för att 

gruppen ska nå ett visst mål, enligt en tolkning av Broady (1999, s. 113). Beroende på hur 

undervisningsprocessen definieras kan ett stort antal faktorer antingen ses som ramfaktorer eller inte, 

och Lundgren (1972) talar vidare om att vissa ramfaktorer blir begränsande beroende på vilket 

perspektiv ramfaktorn ses från. Till exempel kan ramfaktorn elevantal enligt läraren påverka 

undervisningen i aspekten att läraren anpassar didaktiska val utifrån elevantalet, men den påverkas även 

av omständigheter utanför lärarens kontroll, såsom av hur många barn som föds under ett år eller hur 

eleverna fördelas klassvis.  

 

4.1.1 Ramfaktorteorin utvecklas 

Sedan ramfaktorteorin först formulerades har teorin som tankeram utvecklats, men en utveckling har 

också skett av ramfaktorerna. Under efterkrigstiden skedde ett flertal reformer inom skolvärlden som 

moderniserade skolan och möjliggjorde en större tillgång till utbildning, skriver Lundgren (1999, s. 36) 

i en artikel i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Lindblad, Linde och Naeslund (1999, s. 96) 

skriver i en annan artikel i samma tidskrift att ramfaktorteorin under denna reformpräglade tid lyfte fram 

skolans begränsningar och därmed gick emot de ideala undervisningsteorier som var aktuella då.  
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Lundgren (1999, s. 36) nämner den amerikanska psykologen Carrolls modell som Urban Dahllöf 

presenterar i Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967). Modellen fokuserar på 

undervisningens tids- och målstyrning och kan därmed kopplas till ramfaktorteorins tillämpning. 

Lundgren (1972) menar att målstyrning naturligt följs upp av resultatanalys och utvärdering, vilket 

därmed har blivit ett centralt tankeverktyg i ramfaktorteorin. Lundgren (1999, s. 36-37) skriver att när 

utbildningen utvecklades i enlighet med de reformer som gjordes, skapades en likvärdighetsmodell som 

kom att påverka vilken roll styrning och resurser har för skolan. Som följd av detta blev en likvärdig 

skola ett aktuellt ämne i skoldebatten. Ramfaktorteorin är, enligt Lundgren (1999, s. 39), en naturlig del 

av förändringen av en skola som förut varit fokuserad på resursstyrning och resursanvändning, men som 

mer har styrts mot ett försäkrande av skolans mål och resultat. Lundgren (1999) menar att 

ramfaktorteorin har utvecklats till en modell för hur utbildning styrs i form av ”möjligheter inom givna 

ramar.” (ibid.). 

 

Lindblad et al. (1999, s. 98) skiljer på en tidigare och en senare, mer utvidgad version av ramfaktorteorin, 

där den utvidgade versionen tar avstamp i frågor om statsvetenskap, sociolingvistik och 

kultursociologiska traditioner. De menar att ramfaktorteorin snarare handlar om en tradition influerad 

av olika strömningar än en enda teoribildning. Fortsättningsvis beskrivs ramfaktorteorins utveckling 

som en bidragande anledning till att pedagogiken idag kan ses som en samhällsvetenskap (Lindblad et 

al., 1999, s. 99-100).  Ramfaktorteorin belyser de yttre villkoren utanför skolan som påverkar 

undervisningen, vilka ger konsekvenser för resultat och måluppfyllelse. Enligt Lindblad et al. (1999, s. 

101) knyter ramfaktorteorin samman undervisningens yttre villkor med den inre logiken, på den yttre 

logikens villkor. Med detta menar Lindblad et al. att ramfaktorteorin belyser förhållanden som är av 

betydelse för undervisningen, till exempel de begränsningar som kan uppstå i olika situationer. 

Samtidigt utestängs elevers och lärares uppfattningar på grund av undervisningens yttre villkor, vilket 

gör att det praktiska förnuftet, det vill säga avgörandet om vad som bör göras, i undervisningen antingen 

blir osynliggjort eller förklaras utifrån de yttre villkoren (ibid.). 

 

Broady (1999, s. 116) menar att ramfaktorteorin har fungerat som en så kallas murbräcka i det svenska 

forskningssamhället, som tidigare präglats av amerikanska forskningsidéer och psykologiaspekter.  

Ramfaktorteorin gav, enligt Broady (ibid.) och i enlighet med Lindblad, Linde & Naeslund (1999, s. 99-

100), upphov till att den svenska pedagogiken, som tidigare förknippats med beteendevetenskap, nu 

började influeras av samhällsvetenskaperna. Öppningar mot en mer samhällsvetenskapligt pedagogisk 

forskning hade gjorts tidigare, men ramfaktorteorin blev det bidrag som försäkrade intåget (Broady, 

1999, s. 116). Tydligt är däremot att Dahllöf och Lundgren formulerat en teori som utvecklats under 

flera årtionden, som har utvidgat svensk pedagogisk forskning och idag kan anses som en klassisk 

pedagogisk teori, enligt Broady (1999, s. 111-112).  

 

Westlund (2004) diskuterar Dahllöfs och Lundgrens utveckling av ramfaktorteorin i en artikel ur Studies 

in Educational Policy and Educational Philosophy. Hon beskriver att Lundgren delade upp ramfaktorer 

i olika grupper: konstitutionella ramar, organisatoriska ramar och fysiska ramar. De konstitutionella 

ramarna handlar om skollag och läroplan, organisatoriska ramar innefattar ekonomiska resurser och 

tjänstefördelning, medan fysiska ramar behandlar lokaler och läromedel (Westlund, 2004, s. 5). 

Westlund nämner också att de ramar hon funnit att lärare anser påverkar undervisningen skiljer sig från 

de ramar som forskningen kommit fram till. Lärarnas upplevelser av det möjliga och det omöjliga styr 

deras förmåga att organisera undervisningen fritt, fortsätter Westlund (2004, s. 9-10), och det finns 
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dessutom vissa ramar som arbetslaget eller skolan kan påverka, men som inte kan påverkas av den 

enskilde läraren.  

 

Genom åren har ramfaktorteorin utvecklats i enlighet med läroplanernas utformning och begreppet 

läroplansteori har myntats av Dahllöf och Lundgren. Särskilt kan Lundgrens Att organisera omvärlden: 

en introduktion till läroplansteori (1989) nämnas som framstående skrift. Läroplansteorin bjuder in till 

en mer kritisk aspekt i läroplansforskning och hur utbildning formas och organiseras (Sundberg, 2007, 

s. 2). Linné (1999, s. 60-61) diskuterar Lundgrens vidareutveckling av ramfaktorteorin mot ett sätt att 

brett analysera relationen mellan utbildning, stat och samhälle. Grunden i ramfaktorteorin var studier av 

undervisningsprocessens villkor, och det som upptäcktes gav upphov till frågor om dessa villkors 

ursprung, varför läroplanen idag ser ut som den gör och vad som utmärker den genom de olika 

utformningarna (Linné, 1999, s. 61). Linné (1999, s. 60) menar att i enlighet med samhällets utveckling 

av sociala, ekonomiska och kulturella förhållanden följer också ett behov av en läroplansutveckling 

eftersom pedagogiska företeelser influeras av samhällets framåtskridande. 

  

Pettersen (2008, s. 59) definierar ramfaktorer som “förhållanden som hämmar eller främjar undervisning 

och lärande.”. Pettersen (ibid.) delar in ramfaktorerna i fem kategorier: personramar, organisatoriska 

ramar, tidsramar, fysiska ramar och ekonomiska resurser.  Personramar innefattar attityder, kunskaper 

egenskaper och kompetenser hos undervisningens deltagare. Organisatoriska ramar handlar om 

gruppens och lärarstabens sammansättning, storlek och organisation. Tidsramar handlar om hur 

undervisningstiden disponeras och fördelas. Fysiska ramar innefattar t.ex. lokaler, hjälpmedel och 

utrustning. Ramen ekonomiska resurser handlar om både ekonomins omfattning likväl som hur de 

ekonomiska resurserna fördelas. Pettersen delar även in ramfaktorerna i yttre ramar och inre ramar. 

Med yttre ramar menas de strukturella omständigheter som ligger utanför lärarens direkta kontroll och 

handlingsutrymme, medan de inre ramarna utgörs av förhållanden som läraren direkt har möjlighet att 

besluta om och kontrollera (ibid.).  

 

Lindström & Pennlert (2016) beskriver i Undervisning i teori och praktik tio olika ramfaktorer: tid, 

personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, skolans ledning och organisation, betygssystem, 

närsamhälle, kulturer och föräldrar.1 De beskriver vidare att många förutsättningar har en definitiv 

påverkan på både lärare och elev, och att analys av dessa ramar ger läraren en förståelse för vad som 

kan förändras och förväntas.  

 

4.1.2 Ramfaktorteorin kritiseras 

 

Även om ramfaktorteorin fick stort genomslag i Sverige har det anförts kritik mot teorin. Fredriksson 

(2010, s. 23) diskuterar om lärare enligt ramfaktorteorin är “politiskt ostyrbara eller politikens 

marionetter”. Enligt Fredriksson (2010) anser Dahllöf (1967) och Lundgren (1972) att politiken spelar 

en stor roll i vilka förutsättningar lärares undervisning har. Fredriksson beskriver vidare att lärare är 

mycket påverkade av styrning och organisation, och framhåller att lärare i allt högre grad blir politiska 

marionetter drabbade av ökat politiskt inflytande och kontroll (2010, s. 24). Han redogör också för Balls 

kritik mot ramfaktorteorin, som menar att skolans styrning och organisation inte begränsar lärares 

handlingsutrymme, utan snarare lärares själar (Fredriksson, 2010, s. 24-25).  

                                                 
1 Föräldrar kommer vidare i studien att benämnas som vårdnadshavare. 
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Lindblad et al. (1999, s. 102) hävdar att det inte räcker att hänvisa till yttre villkor för att förstå och 

förklara undervisningen. Ett problem anses vara att fokus har varit på grundläggande strukturer och 

återkommande mönster, snarare än “betydelsebärande nyanser och konsekvenser av strategiska 

bedömningar hos aktörerna”. Lärares intentioner, bedömningar och handlande är viktiga aspekter att ta 

hänsyn till i logiska beskrivningar av händelser, men lämnas delvis osynliga i ramfaktorteorin, enligt 

Lindblad et al. (ibid.). Genom att belysa lärarens avsikter, perspektiv och strategier, det vill säga deras 

praktiska förnuft, kan händelser beskrivas närmare. Slutligen beskriver Lindblad et al. (1999, s. 105) att 

svagheten med ramfaktorteorin har varit att aktörernas praktiska förnuft inte har varit i fokus och de 

yttre villkoren kan förstås bättre om de relateras till en inre logik. 

 

Broady (1999, s. 114) beskriver en återkommande kritik mot teorin, nämligen att flera skoldebattörer 

anser att ramfaktorteorin är “alltför pessimistisk ty ramarna låter sig sprängas med hjälp av den goda 

skolan och annorlunda sinnade lärare.”. Däremot avvisar Broady denna kritik, med anledning av att 

ramfaktorteorin undersöker bestämda frågor utifrån bestämda förutsättningar. En annan kritik som 

följde var en så kallad ”additativ kritik”, enligt Broadys (1999, s. 115) egen benämning. Denna kritik 

innebar ett ogillande av de begränsade perspektiven som presenterades inom teorin, men Broady (1999, 

s. 114) framhåller att missförstånd i betydelse uppstår om man endast förstår ramfaktorerna utifrån deras 

ursprungliga betydelse och inte reflekterar över att de kan ha ändrat innebörd. 

 

4.2 Ramfaktorer i fokus för studien 

 

Denna studie utgår från Urban Dahllöfs och Ulf P. Lundgrens ramfaktorteori eftersom syftet med studien 

är att undersöka lärares upplevelser av vilka ramfaktorer som påverkar deras undervisning och 

arbetssituation i två olika byskolor. Att använda ramfaktorteorin ger förutsättningar att koppla samman 

ramfaktorerna som valts med det resultat som framkommer av datainsamlingen. För att skapa en mer 

specifik avgränsning i studien, fokuserar undersökningen på dem fem kategorier av ramfaktorer som 

Pettersen (2008, s. 59) beskriver samt ramfaktorerna som Lindström och Pennlert beskriver i 

Undervisning i teori och praktik (2016, s. 49-53). De ramar som är i fokus för denna studie är de 

ramfaktorer som enligt Pettersen (2008, s. 59) definieras som yttre ramar. Utifrån Lindström och 

Pennlert (2016, s. 49-53) valdes nio av tio ramfaktorer ut för studien. Den ramfaktor som valts bort är 

betygssystem, med anledning av att betyg sätts i årskurs 6. Studien ska skapa en generell bild över 

årskurserna F-6, vilket därmed medför att ramfaktorn betygssystem hade uteslutit förskoleklass upp till 

årskurs 5. 

 

Den första ramfaktorn, tid, definieras enligt Lindström och Pennlert som en tidsgräns för hur mycket tid 

som får ägnas åt varje skolämne utifrån en i förväg utarbetad timplan (2016, s. 49).  Denna ramfaktor 

motiveras även utifrån Pettersens (2008, s. 59) formuleringar om tidsramar, närmare bestämt undersöks 

den disponibla undervisningstiden och hur den fördelas. Ramfaktorn tid inriktas även på hur mycket tid 

som finns kvar att ägnas åt planering, utvärdering och reflektion för att ge elever den utbildning de har 

rätt till. Den tid som kan läggas ned på planering av undervisningen påverkar också undervisningens 

kvalitet. 
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Den andra ramfaktorn, personal, fokuserar på betydelsen av att ett rimligt antal kunnig personal finns 

tillgänglig i skolan. Detta motiveras av Lindström och Pennlerts konstaterande av att välutbildad och 

engagerad personal lyfter skolans kvalitet (2016, s. 49). Valet av denna ramfaktor motiveras även utifrån 

Pettersens personramar, närmare bestämt vilka egenskaper, kunskaper, attityder och kompetenser som 

personalen besitter. (Pettersen, 2008, s. 59).  

 

Den tredje ramfaktorn är gruppstorlek och valdes med anledning av att elevgruppens storlek, 

sammansättning och organisering har en påverkan på hur mycket tid läraren hinner ägna åt den enskilda 

eleven. Gruppstorlek och sammansättning påverkar också undervisningens utformning och lärarens 

didaktiska val (Lindström & Pennlert, 2016, s. 49-50; Pettersen 2008, s. 59).  

 

Den fjärde ramfaktorn som valdes ut är lokaler. Inredning, ljudisolering och möbler påverkar 

inlärningsmiljön på olika sätt och därmed även elevernas lärande och lärarens undervisning (Lindström 

& Pennlert, 2016, s. 50). Till exempel kan inredningsdetaljer, väggdekorationer eller möbler och annan 

utrustning vara distraherande eller främja inlärningen. Pettersen (2008, s. 59) pekar också på betydelsen 

av både fysisk och materiell miljö, likväl som tillgångar till lokaler och undervisningsmaterial.  

 

Den femte ramfaktorn i fokus för studien är ekonomiska resurser. Kommunens ekonomi påverkar 

skolans ekonomi på ett eller annat sätt. Utifrån Lindström och Pennlert (2016, s. 50) och Pettersen (2008, 

s. 59) motiveras valet av denna ramfaktor främst av ekonomins betydelse för undervisningen och inköp 

av utrustning eller material som behöver köpas in.  

 

Den sjätte ramfaktorn som valdes är skolledning och organisation eftersom beslut som tas inom 

skolverksamheten ofta påverkar undervisningen i någon utsträckning (Lindström & Pennlert, 2016, s. 

51). Lärarstabens storlek, organisering och sammansättning påverkar också undervisningen, enligt 

Pettersen (2008, s. 59), men också tillgången till fortbildning och specialpedagoger samt 

vidareutveckling av personal och stöd från rektor.  

 

Den sjunde ramfaktorn som undersöks är om närsamhället påverkar undervisningen. Hur 

samhällsstrukturen ser ut kan påverka och ger möjligheter för lärarens undervisning (Lindström & 

Pennlert, 2016, s. 52). Till exempel undersöks hur ofta nödvändiga resurser, såsom specialpedagog, når 

ut till skolans avlägsna läge och om aktörer i närsamhället kan användas i undervisningen. 

 

Den åttonde och sista ramfaktorn utgörs egentligen av två skilda ramfaktorer, kulturer respektive 

vårdnadshavare, som kombinerats till en ramfaktor: kulturer och vårdnadshavare. Sammanslagningen 

beror på vår uppfattning om att vårdnadshavarens kulturella bakgrund har en inverkan på hur 

vårdnadshavaren uppfattar undervisning och utbildning. Vårdnadshavaren är dessutom en viktig del av 

skolans relation med hemmet och vårdnadshavarnas kulturella bakgrund kan därmed spela in på både 

deras och barnens uppfattning av skolans verksamhet och hur undervisningen ska föras. Enligt 

Lindström och Pennlert (2016, s. 52-53) handlar dessa ramfaktorer om hur den kulturella bakgrunden 

kan förklara olika koder, uttryck och värderingar som även kan tas in i didaktiska resonemang. Vidare 

menar Lindström och Pennlert (ibid.) att vårdnadshavare har ett intresse och ett engagemang i skolan, 

men även förväntningar på skolans verksamhet.  
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka och jämföra lärares uppfattningar om hur ramfaktorer påverkar 

lärares förutsättningar att undervisa i två olika byskolor, där en är förlagd i mellersta Sverige och en i 

södra Sverige. Orterna i vilka byskolorna är förlagda ligger på landsbygden och har ungefär 500 

invånare vardera.  

 

Studien syftar till att svara på följande frågeställningar: 

  

● Vilka är lärares uppfattningar om hur deras undervisning och arbetssituation påverkas av 

ramfaktorerna tid, personal, gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser, skolledning och 

organisation, närsamhället samt kulturer och vårdnadshavare? 

 

● Skiljer sig lärarnas uppfattningar av ramfaktorernas påverkan åt i de två byskolorna, och i så fall 

hur? 
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6. Metod 

Metodkapitlet redogör inledningsvis för arbetets inriktning, valet av forskningsmetod och det 

tillvägagångssätt som används för insamling av data. Därefter presenteras hur urvalet av byskolor och 

respondenter genomfördes. Fortsättningsvis redovisas forskningsetiska aspekter, studiens validitet och 

reliabilitet, analysupplägg och slutligen hur arbetsfördelningen är uppdelad.   

6.1 Arbetets inriktning 

Ambitionen var till en början att undersöka lärares uppfattningar om hur ramfaktorerna påverkar 

undervisningen specifikt i läs- och skrivsvårigheter. Att intervjufrågorna, se bilaga 1, har ett stort fokus 

på läs- och skrivsvårigheter beror på att de formulerades utifrån denna ambition. Det visade sig 

emellertid att den insamlade datan inte utgjorde det underlag för det resultat som önskades, och därför 

undersöks istället lärarens uppfattningar om ramfaktorers påverkan ur ett större perspektiv, utöver 

avgränsningen läs- och skrivsvårigheter. 

 

Att intervjufrågorna inte gav upphov till de svar som frågorna syftade till kan bero på olika anledningar. 

En anledning kan vara att frågorna är formulerade på ett sätt som inte framhäver aspekten läs- och 

skrivsvårigheter tillräckligt. En annan anledning kan vara att antalet elever med läs- och skrivsvårigheter 

på byskolorna är lågt, eller att läraren omedvetet svarade på frågan ur ett helhetsperspektiv. 

6.2 En kvalitativ studie  

För att på lämpligaste sätt uppfylla studiens syfte genomförs kvalitativa intervjuer. Enligt Trost (2010, 

s. 32) innebär en kvalitativ intervju att man söker efter mönster och försöker skapa en förståelse inom 

en viss aspekt. Då studiens syfte är att söka efter mönster och att skapa en förståelse för hur lärare 

upplever att ramfaktorer i byskolor påverkar undervisningen, anses det mest lämpligt att intervjua de 

lärare som dagligen undervisar utifrån de olika ramfaktorerna. Bryman (2011, s. 52) poängterar att en 

kvalitativ studie innebär att samla in data i naturliga situationer, vilket motiverar vårt val att undersöka 

en lärares vardag och naturliga miljö, men även att intervjuerna genomförs på de aktuella byskolorna.  

6.3 Urval 

I följande avsnitt presenteras valet av byskolor, respondenter och intervjufrågor.  

6.3.1 Urval av respondenter 

Valet av respondenter i studien skedde utifrån ett bekvämlighetsurval. Vi har genom vår VFU 

(verksamhetsförlagda utbildning) varit i kontakt med byskolor i två olika delar av Sverige, och därför 

föll det sig naturligt att valet av just dessa skolor gjordes. De skolor som respondenterna arbetar på är 

huvudsakligen likvärdiga i både personaltäthet och elevantal. Samtliga respondenter är lärare och 

undervisar från förskoleklass upp till årskurs 6. Enligt Bryman (2011, s. 194) är bekvämlighetsurvalet 

acceptabelt att använda sig av, men det kommer inte utifrån studiens resultat kunna dras generella 

slutsatser. Andra viktiga aspekter att lyfta i samband med bekvämlighetsurvalet och dess eventuella 

påverkan på studiens resultat är att vi redan är bekanta med respondenterna, vilket kan påverka de svar 

vi får. Det kan även finnas en underliggande önskan hos respondenterna att svara på intervjufrågorna 
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utifrån de svar som de tror att vi förväntar oss, men lika viktigt är det att belysa att respondenterna också 

aktivt kan välja att inte nämna saker för att inte avslöja känslig information.  

6.3.2 Urval av intervjufrågor 

Inför intervjuerna skapades en intervjumall (se bilaga 1)  som delades upp i enlighet med ramfaktorerna. 

I intervjumallen utgör varje ramfaktor ett tema där temat innehåller specifika frågor som syftar till att 

ge ett öppet svar från respondenten. En anledning till att en intervjuguide skapades är för att kvalitativa 

intervjuer, enligt Bryman (2011, s. 413), är flexibla då man utifrån svaren på intervjufrågorna kan ändra 

undersökningens fokus. Intervjufrågorna ställdes i samma följd till samtliga respondenter, men frågorna 

varierades emellanåt för att följa det naturliga samtal som uppstod under intervjun, eller i de fall då 

frågan behövde förklaras. Genom att intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer skapades även en 

struktur vid intervjutillfället vilket medför att intervjuerna blir mer likvärdiga. Innan intervjuns början 

fyllde respondenten även i en blankett med bakgrundsfakta (se bilaga 2) som presenteras i resultatet av 

respektive skolas för att ge en övergripande uppfattning om de respondenter som intervjuats. 

  

Tiden för intervjun bokades medvetet in i största möjliga mån efter skoldagen slut, då respondenten 

troligtvis är mer avslappnad. Tre testpersoner fick i form av en pilotstudie ta del av intervjufrågorna 

innan intervjuerna genomfördes. Två av testpersonerna är lärarkandidater och har en viss kunskap om 

ämnet, medan testperson tre inte har någon erfarenhet inom läraryrket. Dessa testpersoner ombads att 

endast läsa igenom intervjufrågorna och återlämna feedback. Utifrån inkommen feedback åtgärdades 

grammatiska brister och mindre innehållsaspekter, såsom klargöranden, för att göra frågorna tydliga och 

lättbegripliga för respondenterna. Anledningen till att det endast var en del av pilotstudien som 

genomfördes, det vill säga att testpersonerna endast granskade intervjufrågorna, var tidsbrist. Det är 

svårt att säga vilken påverkan en fullständig pilotstudie hade haft på intervjuerna som genomfördes.  

6.4 Etiska överväganden  

Då syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar om ramfaktorers påverkan på två byskolor, 

är det lämpligt att genomföra individuella intervjuer med de undervisande lärarna för att skapa en så 

korrekt uppfattning om deras upplevelser som möjligt. Detta medför att VR:s (Vetenskapsrådets) 

konfidentialitetskrav är högst relevant. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter hanteras 

på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera respondenten (Bryman, 2011, s. 132), och i 

enlighet med VR:s codex upprättades en förbindelse om tystnadsplikt mellan respondenter och 

författarna (Vetenskapsrådet, 1990, s. 12). För att värna om byskolorna och personalens integritet 

fingeras respondenterna och byskolornas namn framgår inte i studien.  

  

Innan intervjuernas genomförande hade författarna en skyldighet att delge information om studien och 

dess syfte till respondenterna, enligt VR:s informationskrav. Informationskravet innebär att 

undersökningsdeltagaren ska få information om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller 

(Vetenskapsrådet, 1990, s. 7). I informationen som gavs till respondenterna förtydligas att deltagandet 

är konfidentiellt och att respondenten när som helst både under intervjun och studiens gång kan avbryta 

sin medverkan utan motivering. Det görs även ett förtydligande i informationen att denna studie endast 

är avsedd för forskningsändamål. När respondenterna hade tagit del av informationen fick de en 

medgivandeblankett (se bilaga 4). Denna blankett behövdes för att uppfylla VR:s samtyckeskrav och för 

respondentens trygghet (Vetenskapsrådet, 1990, s. 9). Som ett stöd i datainsamlingen tillfrågades 

respondenterna muntligt om en ljudinspelning av intervjun var tillåtet, vilket samtliga respondenter gav 
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sitt samtycke till. Efter att respondenterna givit sitt samtycke till att delta i studien fick varje respondent 

en ny blankett (se bilaga 2) med att fylla i gällande bakgrundsfaktorer.  

 

För att uppfylla konfidentialitetskravet kommer skolorna vidare i studien att benämnas södra Sveriges 

byskola respektive mellersta Sveriges byskola. De respondenter som intervjuades på södra Sveriges 

byskola kommer fortsättningsvis att benämnas som lärare 1A, lärare 1B, lärare 1C och lärare 1D och de 

respondenter som intervjuades på mellersta Sveriges byskola kommer att benämnas som lärare 2A, 

lärare 2B och lärare 2C.  

6.5 Validitet och reliabilitet   

Utifrån begreppen validitet och reliabilitet kan en diskussion om hur man anser att noggrannheten i 

mätningar varit och är tillräckliga för studien föras (Bryman, 2011, s. 49-51). Mer specifikt innebär 

begreppet validitet att man mäter det som var ursprungstanken att mäta, medan begreppet reliabilitet 

behandlar frågan om det går att genomföra studien på samma sätt igen och därmed uppnå samma resultat 

som ursprungsstudien (ibid.). 

Begreppet validitet innefattar två inriktningar. Den första inriktningen är intern validitet, vilken avser 

att det finns en överenstämmelse mellan det forskaren observerar och utvecklingen av teoretiska idéer 

(Bryman, 2011, s. 50). För att säkerställa att denna studie uppnår syftet och förhåller sig till vad som 

avses mätas, men även för att stärka studiens trovärdighet, skapades en intervjuguide som följs på 

samma sätt under samtliga intervjuer. Som tidigare nämnts är likvärdighet anledningen till skapandet av 

intervjuguiden. Den andra inriktningen inom validitet är extern validitet, vilket innebär att det ska vara 

möjligt att ta en studies resultat, dra generella slutsatser och koppla till andra kontexter (Bryman, 2011, 

s. 51). Det kan alltså konstateras att generaliserbarheten för denna studie är låg, eftersom resultatet i 

denna studie inte kommer kunna användas för att dra generella slutsatser, med anledning av det låga 

skolantalet som undersöks. Detta leds in på studiens reliabilitet. Eftersom en fallstudie genomförts på 

grund av intresset för en fördjupning i två byskolors förutsättningar i nutid, kan det finnas en svårighet 

att uppnå ett likvärdigt resultat då ramfaktorerna är föränderliga. Med föränderliga ramfaktorer menas 

att en lärares förutsättningar i arbetet och i undervisningen kan förändras om byskolan till exempel får 

mer tillgång till ekonomiska resurser eller att mer personal tas in för att ansvara för det administrativa. 

Studiens metod är till viss grad pålitlig, då tillvägagångssättet går att reproducera på två andra mindre 

byskolor. Däremot är studien inte pålitlig eftersom resultatet inte kan generaliseras på grund av det låga 

skolantalet som undersöks och att ramfaktorerna är föränderliga. Dessutom, eftersom studien utgår från 

lärares uppfattningar, kan resultatet variera beroende på vem som intervjuas.  

Bryman (2011, s. 52) använder begreppet konfirmering som definition för om forskaren har ett objektivt 

förhållningssätt till studien så att egna värderingar inte påverkat undersökningen. Utifrån detta synsätt 

kan det konstateras att en objektiv syn på undersökningen inte har hållits. Eftersom vi har, under en 

VFU-period, vardera upplevt hur två skilda byskoleverksamheter fungerar, är det mycket möjligt att 

intervjufrågorna som skapats har influerats av de uppfattningar som vi har haft om byskolornas 

förutsättningar. Dessa upplevelser av byskoleverksamheten kan också ha haft en påverkan på vilka svar 

vi förväntades få under intervjuerna, men också att vi i skapandet av intervjufrågorna har utgått från ett 

hypotetiskt resultat. 
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6.6 Arbetsfördelning 

I denna studie sker majoriteten av arbetet uppdelat enligt vissa principer. Innan intervjuerna 

genomfördes delade vi upp skrivandet av kapitlen enligt följande upplägg: Sara har skrivit bakgrund 

och teoretisk utgångspunkt, medan Emma har skrivit syfte och frågeställningar samt metod. 

  

Intervjufrågorna som ställdes under intervjutillfället formulerades tillsammans, och vid intervjun 

överlämnades en medgivandeblankett som fylldes i av respondenten; även denna blankett skrevs av oss 

båda. Innan intervjuerna ägde rum skrev vi, i samråd med varandra, ett informationsbrev som skickades 

ut till respondenterna via e-post i god tid innan intervjuns genomförande. Vi har båda varit ansvariga att 

kontakta varsin skola och boka intervjutider med respondenterna. Emma kontaktade södra Sveriges 

byskola och Sara kontaktade mellersta Sveriges byskola. Vid intervjuerna har den som haft första 

kontakt med skolan ansvarat för intervjun, medan den andra har observerat, ställt eventuella följdfrågor 

samt antecknat gester och annat som den intervjuade gör för att förtydliga eller beskriva det som sägs. 

Eftersom ansvaret för skolorna har delats upp, har Emma haft ansvaret för att intervjuerna i södra 

Sveriges byskola transkriberas, sammanställs i ett resultat och analyseras. Sara har därmed varit ansvarig 

för att datan från intervjuerna i mellersta Sveriges byskola bearbetats med samma tillvägagångssätt. 

  

Angående transkriberingen av datan från intervjuerna har Emma kontrollerat om färgmarkeringarna för 

ramfaktorerna i Saras transkribering av mellersta Sveriges byskola är korrekta eller behövts 

kompletteras, och Sara har genomfört samma kontroll av Emmas färgmarkeringar av transkriptionen 

från södra Sveriges byskola. Dessa kontroller genomfördes för att säkerställa att inget väsentligt i 

intervjuerna hade utelämnats. När transkriptionen och resultatet av datainsamlingen från varje byskola 

sammanställts, jämförde vi gemensamt deras resultat. Därefter skrev vi kapitlet analys tillsammans, i 

vilket de två byskolornas resultat jämförs. Slutligen formulerades även kapitlen diskussion och slutsats 

gemensamt. 

6.7 Analysupplägg  

Datainsamlingen från samtliga intervjuer har transkriberats och analyserats utifrån ett färgschema, 

indelat efter ramfaktorerna. Detta genomfördes för att få en överblick på intervjun och vilka ramfaktorer 

som nämnts i den. Exempel på en intervjutranskription finns att se i bilaga 3. Samtliga nio ramfaktorer 

tilldelades i transkriptionen en färg: 

 

● Tid: blå 

● Personal: gul 

● Gruppstorlek: grön 

● Lokaler: lila 

● Ekonomiska resurser: turkos 

● Skolledning och organisation: grå 

● Närsamhället: röd 

● Kulturer och vårdnadshavare: rosa 

Vid arbetet med transkriptionerna representerar varje färg därmed de tillfällen då en ramfaktor nämns 

eftersom det i intervjuerna talas om många olika ramfaktorer. Färgindelningen av transkriptionerna 

genomfördes utifrån vilket övergripande sammanhang som ramfaktorn nämns i och inte utifrån 
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ramfaktorspecifika ord eller liknande. För att exemplifiera ett analysupplägg  kan följande beskrivning 

ges: ramfaktorn tid återkommer flera gånger i samtalet om ramfaktorn skolledning och organisation, 

trots att frågan inte handlar om just tid. Med denna motivering används alltså denna färgindelning av 

ramfaktorerna för att lättare kunna markera och få en överblick i transkriptionen eftersom en ramfaktor 

ofta nämns flertalet gånger av respondenten.  
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7. Resultat 

I detta kapitel presenteras resultaten av de datainsamlingar som genomförts. I första avsnittet presenteras 

resultatet av intervjuerna från södra Sveriges byskola, vilket följs av en presentation av resultatet från 

intervjuerna i mellersta Sveriges byskola.   

7.1 Södra Sveriges byskola 

Södra Sveriges byskola är placerad i en ort på landsbygden där det bor närmare 500 invånare. Det tar 

cirka en timme att ta sig med bil från centralorten till byskolan. Verksamheten i skolan bedrivs i B-form 

där man har delat in årskurserna i: förskoleklass, en klass med årskurs ett och två samt en klass med 

årskurserna tre, fyra, fem och sex. På skolan är elevantalet ungefär 40 och antalet undervisande lärare 

är fyra. Samtliga lärare som intervjuades är legitimerade och har minst 15 års erfarenhet inom yrket. Tre 

av de fyra lärarna har arbetat på skolan i minst 15 år. Två av lärarna arbetar på mellanstadiet, medan de 

andra två arbetar mot lågstadiet. De olika klasserna består av mellan 10- 20 elever.  

7.1.1 Ramfaktor: Tid 

  

Det framkom tydligt under samtliga intervjuer att tre av lärarna känner av tidsbristen. Tidsbristen visar 

sig främst genom att lärarna på en liten skola ska göra allt såsom rastvakt, agera skolsköterska och 

kurator etc. Det skapar i sin tur mindre tid till annat vilket medför att man känner sig otillräcklig. Man 

upplever att det är en betungande känsla och svår att hantera. Lärare 1B beskriver det enligt följande: 

”att man inte räcker till och den är ju jättejobbig att hantera på något vis. Man skulle ju vilja ha mycket 

mera tid”.2 Lärare 1C ger ytterligare uttryck för att tidsbristen visar sig genom att man aldrig blir färdig 

för att det är mycket annat som ska hinnas med: ”Tidsbristen det är ju att vi har så mycket vi ska göra. 

Hela tiden så man känner att man aldrig är färdig och man skulle kunna sitta här varenda kväll och göra 

mer och mer och mer”. Lärare 1C berättar att man upplever att tidsbristen alltid funnits med under sina 

verksamma år som lärare. Men för att kunna hantera tidsbristen och känslan av att vara otillräcklig 

handlar det om att hitta ett arbetssätt som fungerar för en själv. 

 

I samtalen med lärarna gick det inte att undgå att det var många känslor som framkom i frågan om 

tidsbristen. Förutom att lärarna känner sig otillräckliga så finns det en frustration över att utomstående 

saknar förståelse för att lärarens arbete består av mer än att bara undervisa. ”Bara så det arbetet vi gör 

med barnen. OUPS! (Pekar på en pappershög) Hela det här är ingen som ser.” (Lärare 1D). Då man 

upplever en stress över att man inte hinner med allt som ligger utanför undervisning, finns det även en 

underliggande stress för allt stoff som ska behandlas enligt läroplanen. En annan typ av stress som nämns 

gäller vetskapen om att man till hösten blir ensam lärare i en klass med tre årskurser, där man även ska 

sköta all undervisning själv. Detta medför att man upplever stress och oro över att man kanske inte 

kommer ha orken att engagera sig i samma utsträckning som i dagsläget, vilket illustreras i följande citat 

av lärare 1C: 

  

Och det känner man ju också man ska va ensam på tre, även om det är en liten grupp om det är 10-

11 elever så känner man ändå man ska göra allting. Man ska ha alla ämnen, man ska stå där, man 

ska betygsätta och man ska nå alla dom här målen. /…/ Alltså du ska ena stunden ha idrott och du 

                                                 
2 Citaten är i studien ordagrant transkriberade. 
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ska andra stunden ha matte och liksom gå igenom med sexans kurs och sen ska du ha bild och va 

inspirerad på det och veta liksom du ska diskutera bildanalyser. Det är ju mycket alltså det är 

jättemycket stoff som du måste kunna, och som du måste kunna kunskapskrav. /…/  

  

Lärare 1D lyfter att man inte känner av denna stress över kunskapskraven på samma sätt i 

förskoleklassen då man inte är styrd av timplanen på samma sätt. Detta medför att man lättare kan arbeta 

på tu man hand med elever som uppvisar tendenser till svårigheter i förskoleklass än på mellanstadiet. 

Det går inte att undgå att lärarna känner att ramfaktorerna ekonomi, personal och tid är nära 

sammanflätade då besparingar av personal medför att det blir mindre tid för allt. Det kan orsaka sämre 

kvalitet på undervisningen men även en känsla av att tiden för de eleverna med svårigheter inte räcker 

till. Det finns en medvetenhet om att regelbunden träning inom läsande och skrivande är viktigt men att 

man i dagsläget har svårt att erbjuda träningstid på grund av tidsbristen. Lärare 1A ger uttryck för detta 

enligt följande:  

  

/…/ betyder det ju att det i slutändan så kommer vara mindre tid för mig för den eleven. Alltså det 

är ju så precis som att det blir mindre tid för undervisning, det blir mindre tid för alltihopa du måste 

liksom skala av en massa och det blir en sämre kvalitét på undervisningen för alla.  

  

Vidare beskriver lärare 1A och 1B att den rådande tidsbristen främst påverkar planeringstiden. Det är 

redan i planeringsskedet för undervisningen som man betraktar eventuella anpassningar för elever med 

svårigheter. Lärare 1A beskriver det enligt: ”/…/ det är nästan i planeringsskedet av det jag gör till 

gruppen, så måste jag ha med det här: vad ska jag göra för att få med den, den och den som har lite svårt 

på tåget. /…/ ”. Samma lärare betonar att med erfarenhet och att man känner elevgruppen väl finns 

tanken på anpassningarna med naturligt. När samtliga lärare skulle ange hur mycket tid de ägnade åt att 

planera, utvärdera och reflektera över undervisningen var variationen stor. Tiden varierade från 20-80 

minuter i veckan men att det kan skifta vecka för vecka beroende på vad de arbetar med. Samtliga lärare 

var enade om att utvärdering och reflektion av undervisningen ”/…/ är en naturlig del /…/ ” för att kunna 

föra eleverna framåt i deras lärande.  

  

7.1.2 Ramfaktor: Personal 

  

Under samtliga intervjutillfällen var ramfaktor personal återkommande. I frågan om hur man upplever 

den nationella lärarbristen var samtliga lärare enade om att deras skola inte påverkades av den, då alla 

lärare för tillfället är behöriga. Men de medgav att det är oroväckande att det finns mycket obehörig 

personal i Sveriges skolor. Då man sällan eller aldrig arbetat med obehörig personal var det svårt att se 

hur det påverkar undervisningen och dess kvalitet. Lärare 1D menar främst att ”Det är ju barnen som 

blir… det är ju dom som blir dom stora förlorarna.”. Medan lärare 1A uttryckte sina tankar på följande 

sätt: ” /…/ om jag skulle föreställa mig att jag skulle jobba närmare någon som inte var utbildad så ställer 

det ju mycket högre krav på den som är utbildad.”.  Lärare 1D beskriver även en oro över de missförstånd 

som kan uppstå när man inte talar samma yrkesspråk: ”Och det är det här som ofta, vi har ju ett 

proffsspråk vi pratar med varandra som det är så lätt att säga - alla har varit i skolans värld, alla vet exakt 

hur det går till - tror dom.”. Däremot är samtliga lärare noga att belysa att det generellt bland den 

obehöriga personalen finns duktiga och naturbegåvade pedagoger, vilket exemplifieras av lärare 1A; 

/…/ ”det finns ju jättemånga duktiga obehöriga lärare det ska man ju också komma ihåg, inte på något 

vis glömma bort dem”.  



      

      
 

25 

  

I frågan om vilka undervisningssituationer som skulle underlättas av mer personal framkom olika 

perspektiv. Dels är det inte endast antalet personal som är av intresse utan det är även personens kunskap. 

Det är tydligt att undervisningssituationen varierar i skillnad beroende på om den undervisande 

personalen är utbildad eller inte. Vidare anser man att all undervisning för de elever med till exempel 

läs- och skrivsvårigheter skulle underlättas av mer utbildad personal. Anledningen till det är som lärare 

1A beskriver det: 

  

Finns ingenting som är mer effektfullt på ett barn med läs-och skrivsvårigheter än det fysiska mötet 

med en pedagog /…/ För det är så otroligt… givande för eleven när dem får mötas i precis den 

svårigheten som de är i och att man kan liksom jobba med precis ju det.  

 

Lärare 1D var inte heller övertygad om att det enbart är mängden personal som skapar skillnad i 

undervisningen utan att relationen mellan lärare och elev är lika avgörande för elevens 

kunskapsutveckling, vilket beskrivs som “ibland så tror man, har vi mer personal så blir allting så 

mycket bättre. /…/ jag tror att det relation superviktigt. För många gånger så kan man göra hur 

mycket som helst om man har en relation.” 

  

Bortsett från de lärare som dagligen finns med i undervisningen är även tillgången till personal som har 

mycket kompetens inom ett område, till exempel specialpedagoger en viktig del för undervisningen. Det 

är i konsultation med specialpedagoger och speciallärare som undervisande lärare får hjälp att stödja 

elever i till exempel läs- och skrivsvårigheter. Lärare 1C beskriver det på följande sätt: 

  

Nu har vi ju igen och i höstas hade vi ju också speciallärare så det tyckte jag var fantastiskt, alltså 

att man känner att man kan bolla med någon som har jättekompetens med just läs och skriv till 

exempel som jag tycker är det viktigaste.  

  

När samtliga lärare ombads att redogöra för sina tankar kring sambandet mellan engagerad personal och 

skolans kvalitet var de överens om att det är viktigt att det kollegiala arbetet fungerar. De menar att det 

är viktigt att man talar samma yrkesspråk och strävar mot samma mål. Det arbetet startar redan på 

lågstadiet och fortsätter hela vägen till årskurs sex. Samtliga poängterar att det är viktigt i det kollegiala 

arbetet att bygga relationer med eleverna, vilket exemplifieras av lärare 1B respektive 1C som ”man 

måste ju se alla elever och se deras utveckling” och ”att man lyssnar på barnen”. Lärare 1C konstaterade 

att ”alltså är man glad på jobbet och trivs på jobbet så och tycker liksom då blir man engagerad, tycker 

jag.”, vilket flera andra lärare också menar; det är viktigt att som lärare inneha goda ämneskunskaper 

och vara engagerad. 

  

Som tidigare nämnts är ramfaktorerna personal och ekonomi ständigt återkommande under intervjuerna. 

Flera av lärarna påtalar vid flera tillfällen dels att det varit stor personalomsättning i EHT 

(elevhälsoteam) och dels en oro över besparingar av personal inom skolan i framtiden. Effekterna av 

personalomsättningen i EHT har haft en påverkan för både lärare och elev. För lärarna har det periodvis 

inte funnits någon specialpedagog att tillgå, vilket lett till att lärarna tillsammans fått hitta lösningar på 

sådant som man inte är utbildad till. Dock har man kännedom om eleven och vad denne behöver men 

man vet inte hur man ska ta sig dit. Lärare 1A tror att om de ekonomiska resurserna var större hade mer 

regelbundna besök av specialpedagog kunnat möjliggöras, vilket hade haft en större effekt i 

undervisningen av elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter: 
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Säg att vi hade behövt haft att de här barnen som har läs- och skrivsvårigheter de skulle lyckas ännu 

bättre om specialpedagogen hade varit här två dagar i veckan. Vi bara spekulerar. För det tror jag att 

det skulle kunna hända ännu mer. /…/ det tror jag att alla skulle skriva under på att hade man en 

heltid på specialpedagogtjänst det är klart att det skulle bli bättre för de med läs-och skrivsvårigheter. 

På alla enheter.  

  

Bortsett från att specialpedagogen erbjuder träningstillfällen för eleverna med läs- och skrivsvårigheter 

fungerar även denne som stöd för läraren. Specialpedagogen erbjuder, enligt lärare 1B, lärarna att ”/…/ 

kunna få tips och råd /…/”, och lärare 1C beskriver att specialpedagogen även fungerar som avlastning 

vid utredningar ”/…/och dom kan hjälpa oss med det och skriva.”. Denna avlastning upplevs som en 

lättnad då man som lärare upplever att utredningarna och det formella och administrativa skrivandet tar 

mycket tid.  

 

Lärarna oroar sig inte bara över sin egen framtid, utan också över elevernas undervisningskvalitet. Lärare 

1D illustrera det på följande sätt: ”Så varje grupp behöver ju sina olika saker. Och finns det personal som 

man känner att man kan dela på det, vissa grejor kan vi köra tillsammans men det finns behov att delning. 

Och då krävs det folk och får vi inte det då blir det svårare.”. Samma lärare betonar att det är viktigt att 

ledningen ser personalens förutsättningar och inte bara elevantalet i en elevgrupp. Vidare, i spekulationer 

om en situation då mer ekonomiskt stöd hade funnits och mer personal kunnat anställas, skulle flera lärare 

kunna ägna sig mer åt det lärare 1A beskriver som ”/…/ det jag egentligen är det jag utbildat mig för.”, 

vilket troligtvis skulle höja undervisningens kvalitet ytterligare.  

  

7.1.3 Ramfaktor: Gruppstorlek 

 

Samtliga lärare poängterar att antalet elever i elevgruppen har betydelse för hur mycket uppmärksamhet 

och stöd lärarna kan ägna åt elever i behov av särskilt stöd. Trots att lärarna upplever att de hinner med 

de elever som är i behov av stödet, diskuteras tre aspekter av negativ karaktär som har en påverkan på 

dessa elever. Den första aspekten som nämns är att i en större elevgrupp är det lätt att glömma bort de 

elever som inte har några större svårigheter, vilka lärare 1B beskriver som: ”Dom som tufflar på och 

jobbar på och gör det dom ska.” Den andra aspekten som diskuteras är att i mindre grupper minimeras 

chanserna för elever i behov av stöd att få draghjälp av övriga elever i klassen. Lärare 1D betonar att 

”det är dom andra barnen som stimulerar”. Dock påpekar lärare 1D också att storleken på gruppen har 

betydelse för vad som främjar elever med till exempel läs- och skrivsvårigheter: /…/ ”är gruppen lagom 

stor, ett 30-gäng är kanske inte optimalt men vi säger att man har 15-16 barn däremot tror jag är en 

ganska bra grupp”. Den tredje och sista aspekten som diskuteras är att små grupper oftast blir familjära, 

vilket skapar en svårighet för läraren att hålla den distans man behöver ha till gruppen. 

 

Det finns både möjligheter och begränsningar utifrån en grupps sammansättning. Samtliga lärare är 

överens om att de utifrån sina klasser har möjlighet att finna tid till att sitta med elever enskilt eller i par 

och arbeta i kortare stunder. En annan möjlighet är att man kan skapa ett tillåtande och tryggt 

klassrumsklimat där användning av eventuella hjälpmedel inte ifrågasätts av andra elever. Något som 

alla lärare poängterar är vikten av att skapa en trygghet i klassrummet genom att göra övningar där det 

är accepterat att man inte kan allt men att man kan ta hjälp av övriga i klassen. Lärare 1C berättade att 

man använde sig mycket av lottning vid grupparbeten för att inte skapa en urskiljning av elevernas ålder 
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eller deras kunskapsnivå. Användandet av lottning har haft en positiv effekt då man som grupper arbetar 

mot samma mål, som lärare 1C beskriver ”/…/ man hjälper varandra, man gör det man ska.” Ytterligare 

en aspekt som lyfts fram för att bidra till ett tryggt klassrumsklimat är att man inom gruppen kan ge 

positiv feedback som stärker elevernas självkänsla, vilket lärare 1D beskriver, ”mycket är att få dom att 

känna att I´m good enough”.  

  

Utifrån de begränsningar som kan finnas i en grupps sammansättning framkom tre aspekter. Den första 

aspekten är att i större elevgrupper är det svårare att upptäcka de elever som behöver extra stöd och 

hjälp. Den andra aspekten är att vilka eventuella begränsningar som kan uppstå beror helt på hur gruppen 

fungerar tillsammans. Om gruppen fungerar bra tillsammans minimeras risken att bekymmer uppstår. 

Den tredje aspekten som lyfts är den stora skillnaden i kunskapsnivån mellan eleverna. Skillnaden i 

kunskapsnivåer förekommer även i de klasser som endast består av en årskurs, vilket kan upplevas som 

en begränsning när man är medveten om vilka gränser eleverna har och inte vill utsätta dem för 

situationer som eleven inte förmår att genomföra på ett, för eleven, hanterbart sätt. 

7.1.4 Ramfaktor: Lokaler 

 

Samtliga lärare är enade om att eleven bör erbjudas flera alternativa platser, både i och utanför 

klassrummet, att arbeta på. Det framkom även att möbleringen i klassrummet är viktig och att man helst 

placerar bänkarna så att man som lärare har god överblick över vad som händer i klassrummet. Man 

försöker även skapa olika lärmiljöer i klassrummen. Det kan vara att man har placerat en soffa som ska 

fungera som läshörna, eller att eleverna under lektionstid, om möjlighet finns, kan sitta vid en annan 

bänk och använda avskiljande skärmar på bänken för att uppnå bättre koncentration. Lärarna påpekar 

även vikten av att det finns grupprum eller fler sittplatser utanför klassrummet att tillgå. Detta för att 

man vid behov ska kunna dela upp klassen i mindre grupper eller kunna gå undan med enskilda elever, 

men ändå ha kontroll över vad resterande elever som är kvar i klassrummet gör samt att finnas inom 

räckhåll ifall någon behöver hjälp. Det är intressant att nämna att två av lärarna har sett en positiv effekt 

på elevresultat beroende på var de placerar elever med läs- och skrivsvårigheter. 

  

Det framgår att lärarna är positiva till att eventuell förändring av lokaler främjar eleverna i deras 

kunskapsutveckling. Man försöker i möjligaste mån ordna inom ramen för klassrummet men att det är 

viktigt att det finns valmöjlighet att sitta någon annanstans. Lärare 1C betonar vikten av att man måste 

lyssna in eleverna hur de lär sig bäst och sedan att man testar och söker fungerande lösningar för eleverna 

och undervisningen. Det är alltså viktigt att hitta en plats för eleven där denne kan få koncentrera sig.  

Man försöker även tänka på att inte utsmycka väggarna i klassrummet för mycket då det finns elever 

som påverkas negativt av alla intryck. En lärare tror att om elever har svårigheter, såsom läs- och 

skrivsvårigheter, så kan klassrumsmiljön kan vara påfrestande att vistas i. För att bryta det påfrestande 

mönstret i klassrummet, behöver eleven tilldelas en plats i en lugn miljö där koncentration kan uppnås 

och ett lärande kan ske. 
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7.1.5 Ramfaktor: Ekonomiska resurser 

 

Två av lärarna upplever att vid planeringen av organisation så tar besparingar av personal för stor plats, 

vilket påverkar både undervisningens kvalitet och hur mycket man kan spendera på de elever som är i 

behov av särskilt stöd. Man upplever även att rektorerna inte tar hänsyn till hur krävande personalens 

arbete är utifrån elevgruppens sammansättning, vilket lärare 1D exemplifierar i följande citat: 

 

/.../ utifrån sett har vi jättegott om personal, men utifrån dom förutsättningarna så… en personal till. /.../ 

Men allt i det här som är dilemmat så är det ekonomi. När våra rektorer lägger organisation, då lägger 

man bara utifrån ekonomi. /.../ Och det är ju det här som jag inte tycker ska behöva ske. Att man rasar, 

när man rasar och skriker då får vi till. Vi ser redan nu att kommer att behövas [syftar på mer personal]. 

Jag ser ju det när jag möter dom här blivande förskoleklass. ”oj här, kommer det här barnet och palla att 

vara i en 19-grupp, nej inte säkert”.  

  

Något annat som påverkar undervisningen främst för de elever med läs- och skrivsvårigheter är ifall 

besparingar på läslära3 och hjälpmedel sker. Man betonar vikten av att ha en välfungerande läslära som 

lägger en god grund och att man hellre sparar in på andra saker. Det framkom att det finns en begränsning 

i hur hjälpmedel, såsom iPads och att införskaffa licenser till dessa, kan påverka undervisningen, för att 

det inte finns ekonomi till att köpa ett bra hjälpprogram till skolans iPads. Man betonar att det som 

påverkar undervisningen är vilka arbetsmetoder läraren använder och hur inköpen prioriteras, som lärare 

1D beskriver: ”/…/ så länge som vi har papper och pennor och färger och då klarar man sig ganska 

långt”. Om det finns pengar över vid terminens slut så investerar man hellre då i hjälpmedel.  

  

Ett önsketänkande som tre av lärarna på södra Sveriges byskola lyfte fram vid frågan om hur ytterligare 

ekonomiska resurser hade haft på deras undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter svarar tre 

av lärarna att mer personal hade önskats. Om ytterligare personal hade kunnat tillsättas, inte bara lärare 

utan också någon som hanterade de administrativa uppgifterna, skulle möjlighet finnas att, som lärare 

1A uttrycker det, ”finslipa ännu mer”. Det innebär att man kan ägna mer tid åt att fördjupa sina 

kunskaper som lärare och även erbjuda mer stöd till elever i behov av särskilt stöd.  

 

Eftersom lärarna är vana vid att de ekonomiska resurserna är begränsade, är det svårt att veta vad ett 

ökat tillskott av pengar skulle kunna spenderas på utöver mer personal. En lärare tror att man skulle bli 

förvirrad till en början men att man sedan troligtvis skulle investera i att köpa mer läromedel, både 

analoga och digitala. Men det är inte bara skolans ekonomi som kan påverka lärarna på skolan utan det 

är också andra skolors syn på de mindre byskolorna. Lärare 1C beskriver det på följande sätt: 

  

/…/ att vi kostar pengar för att vi liksom finns här ute. Och att det är på bekostnad på andra skolor 

/…/ Och det är ju inte alls roligt att vi liksom går och bara tickar massa pengar ungefär i onödan. Så 

att det känner man ju verkligen att det är inte kul.  

 

Lärare 1C får medhåll från lärare 1D som poängterar att ”/…/ jag tycker ju själv att det viktigaste att 

barnen får den undervisning som dom har rätt till”. Vidare lyfter lärare 1D vikten av att all undervisande 

personal är behörig och att undervisningen är av god kvalitet, men om skolan inte råder över dessa 

                                                 
3 En definition av läslära är en förmedling av olika inlärningsstrategier för hur man lär sig läsa. I regel används läromedel 

eller  läroböcker som ett komplement till dessa inlärningsstrategier. 
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egenskaper konstateras det att ”/…/ då ska vi inte vara kvar. Men vi har den behörigheten, vi har god 

kvalitet.”  

7.1.6 Ramfaktor: Skolledning och organisation 

 

I en fråga om hur beslut inom kommunen påverkar undervisningen nämner lärare 1B att kommunen kan 

tilldela skolan arbetsuppgifter eller andra åtaganden som måste genomföras. För att exemplifiera skulle 

kommunen kunna ta fram ett särskilt utformat projekt som ska genomföras och utvärderas i skolans 

verksamhet. Lärare 1B beskriver det enligt följande: ”Ja det är om det läggs på för mycket saker som 

man, utöver det vi redan gör, att man [kommunen] kommer nya idéer om att nu ska vi göra det här och 

det här.” 

  

Samtliga lärare är överens om att skolledningen erbjuder fortbildning som kan hjälpa läraren i 

undervisningen och man känner att skolledningen lyssnar på och försöker i möjligaste mån tillmötesgå 

personalens önskemål. Lärarna upplever dessa fortbildningar som mycket positiva då de är fortlöpande 

och man genomför uppgifter som sedan utvärderas. Det framkom att man helst genomför dessa 

utbildningar i grupp eftersom detta gynnar utvecklingen, samt att uppgifterna är menade att genomföras 

under ordinarie undervisningstid. Trots att samtliga lärare är positiva till att skolledningen ger möjlighet 

att genomföra fortbildningar upplevs det dock att det kan bli för mycket på en gång. Lärare 1D beskriver 

detta på följande sätt: ”/…/ men där har liksom fått bromsa och säga stopp, stopp. Och det är ju många 

som vittnar om det att vi måste ju få landa i det här som vi tar till oss. Så att det inte bara är en fluga 

som är just här och nu”. En negativ aspekt som belyses är att det är mycket tid som går åt till 

fortbildningar och att det är dålig ekonomisk utdelning för den tiden som ägnas åt fortbildningarna. Men 

samtliga lärare är eniga om att fortbildningar främst är positiva, eftersom man  träffar andra 

yrkesverksamma lärare, diskuterar pedagogik med dem och genomför uppgifter som är givande. 

  

I frågan om hur lärarna finner stöd från rektorn är samtliga lärare enade om att man upplever ett bra stöd 

från rektorn. Det poängteras dock att rektorn är i liten grad insatt i lärarnas vardag, vilket anses vara 

negativt. Detta beror dels på det fysiska avståndet till skolan och dels på att rektorns upptagningsområde 

består av fler skolor än endast södra Sveriges byskola. Men man upplever ändå att rektorn lyssnar när 

något behöver lyftas och en god dialog kan föras med denne. Stödet från rektorn visar sig även genom 

en känsla av att rektorn har förtroende för lärarnas kompetens att åstadkomma resultat. Under 

intervjuernas gång har den stora omsättningen av personal inom EHT nämnts vid ett flertal tillfällen. 

Vid de tillfällen då det har funnits personal, såsom specialpedagog, upplever lärarna att kontakten och 

samarbetet fungerat väl. Eftersom tillgång till specialpedagogiska resurser finns, såsom en app på 

iPaden, sker det fysiska mötet med specialpedagog utifrån behov och besöken varierar utifrån detta. Är 

det flera barn som behöver stöd är besöken tätare. När tillgången till specialpedagog inte funnits 

påverkas lärarnas arbetsssituation, då de själva får agera specialpedagog trots att de inte har den 

utbildningen.  

7.1.7 Ramfaktor: Närsamhället 

 

Samtliga lärare är eniga om att skolans läge är en faktor som kan ha påverkan på hur ofta 

specialpedagogen kan besöka skolan. En annan anledning till specialpedagogens otillräckliga besök är 

att lärarna hävdar att det råder en brist på specialpedagoger inom kommunen, men också att det kan bli 

långa uppehåll mellan specialpedagogens besök på skolan. Detta skapar svårigheter för läraren att hitta 
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träningstillfällen som ersättning för elever i behov av särskilt stöd. Men trots det fysiska avståndet till 

skolan upplever samtliga lärare att de kan kontakta och få stöd av specialpedagogen när det behövs, och 

vid en brådskande situation kommer specialpedagogen till skolan. Att man periodvis inte har haft 

tillgång till specialpedagog tror lärarna även beror på att ingen har sökt tjänsten eftersom avståndet är 

för långt. Tittar man vidare på det fysiska avståndets betydelse ser man att om skolan skulle läggas ned 

så blir det långt för både elever och föräldrar till nästa skola. Lärare 1A betonar att ”i det här området 

måste det finnas ett basutbud kvar” och syftar på att närsamhället och skolan är lika beroende av 

varandra. Samtliga lärare nämner att biblioteket är den aktör i närsamhället som skolan regelbundet 

besöker, vilket är ett sätt för att stimulera läsning hos eleverna. Lärarna kan genom biblioteksbesöken 

dessutom bilda sig en uppfattning om elevernas läsvanor.  

7.1.8 Ramfaktor: Kulturer och vårdnadshavare 

 

Samtliga lärare är överens om att vårdnadshavarna är mycket viktiga för eleverna. Lärarna klargör att 

antalet vårdnadshavare som är akademiker i närsamhället är få, en varierad studiekultur råder alltså 

bland invånarna i orten, vilket det märks på elevernas studiemotivation. Däremot belyser lärarna att 

vårdnadshavarna ändå anser att skolan är viktig. För de elever som har SVA (svenska som andraspråk) 

skiftar vårdnadshavarnas syn på betydelsen av undervisning i modersmålet, vilket lärare 1A diskuterar. 

Vissa vårdnadshavare anser att modersmålet är viktigt, medan andra tror att eleven inte kommer orka 

läsa sitt modersmål och övriga språk parallellt, vilket medför att läraren respekterar och lyssnar på 

vårdnadshavarens beslut och eleven deltar inte i modersmålsundervisningen. Men lika viktigt är också 

att vårdnadshavaren har en ömsesidig respekt och förståelse för lärarens arbete. Därför anser samtliga 

lärare att det är betydelsefullt att upprätthålla en god relation till vårdnadshavarna, dels för att 

vårdnadshavarna ska kunna etablera ett förtroende för läraren och dels för att vårdnadshavaren ska förstå 

att läraren vill hjälpa eleven innan en svårighet blir för ohanterlig. För att skapa och bevara en god 

kontakt försöker man då i mötet med vårdnadshavarna, förklara svårigheterna som eleven uppvisar i 

enlighet med tydliga exempel från uppgifter som eleven genomfört, samtidigt som positiva aspekter i 

elevens kunskapsutveckling lyfts.  

  

Lärarna är eniga om att stödet från vårdnadshavaren är viktigt, särskilt i läs- och skrivutvecklingen. 

Denna utveckling kan variera beroende på hur mycket tid för läxläsning eleven ägnar sig åt i hemmet 

och vilket stöd eleven får från vårdnadshavaren i läxläsningen. Ju mer träning en elev genomför, desto 

snabbare sker en utveckling. Men när stöd hemifrån inte finns så är lärarna överens om att man då 

försöker så gott man kan ge det extra stödet i skolan. Men att man alltid, eller i vissa fall försöker, ha en 

kontakt och dialog med vårdnadshavarna innan några beslut genomförs. Läraren upplever ett större 

ansvar för de elever som saknar stöd hemifrån och en frustration kan uppstå om budskapet inte når fram 

till vårdnadshavarna. Frustrationen förekommer endast i extrema fall och samtliga lärare poängterar att 

de förstår att vårdnadshavarna gör sitt bästa utifrån deras egna förutsättningar. En förståelse finns även 

för att träningstillfällen i hemmet uteblir eftersom tid med familjen värderas högre med anledning av 

långa dagar i skolan och på arbetet. 
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7.1.9 Summering av resultat: södra Sveriges byskola 

 

Samtliga lärare är enade om att tidsbristen är påtaglig, arbetsbelastningen är hög och att en känsla av att 

vara helt färdig eller att räcka till som man önskar aldrig infinner sig. I dagsläget är all undervisande 

personal på byskolan behörig. Majoriteten av lärarna upplever att vid planering av organisationen är det 

allt för mycket fokus på ekonomi och ingen hänsyn tas till lärarnas förutsättningar att undervisa en 

elevgrupp utifrån individernas behov i elevgruppen. Indragning av personal påverkar både 

undervisningens kvalitet men också hur mycket tid man kan ägna åt de elever som befinner sig i någon 

svårighet. Om ytterligare ekonomiska styrmedel tillförs och mer personal anställs, skulle lärarna uppleva 

en större avlastning i alla de uppgifter som de i dagsläget måste utföra. För tillfället upplever samtliga 

lärare att de hinner med att ge elever i behov av särskilt stöd det stöd de behöver under lektionstid utifrån 

elevgruppens storlek och sammansättning. Eleverna som befinner sig i någon svårighet har däremot 

svårt att få draghjälp av de andra eleverna eftersom elevgrupperna är små. För att stödja eleverna i sitt 

lärande lyssnar lärarna in hur elever lär sig bäst, till exempel erbjuds flera alternativ på sittplatser där 

eleverna kan koncentrera sig utan att bli distraherade, vilket har lett till goda resultat. Genom att utnyttja 

biblioteket i närsamhället skapas en möjlighet för lärare att skapa en uppfattning om elevernas läsvanor. 

Samtliga lärare är eniga om att det råder en annan studiemotivation hos elever då många av 

vårdnadshavarna inte är akademiskt utbildade, men lärarna poängterar att föräldrarna i stor utsträckning 

ändå poängterar att skolan är viktig. Alla lärare är överens om att relationen och kontakten med 

vårdnadshavarna är viktig, och om stöd i hemmet inte finns så är samtliga lärare eniga om att skolan 

försöker i möjligaste mån ge det stödet i skolan. 

7.2 Mellersta Sveriges byskola 

 

Mellersta Sveriges byskola är placerad i en ort på landsbygden där ungefär 400 personer bor och för att 

komma till kommunens centralort tar en resa med bil cirka 15 minuter. På skolan uppgår elevantalet till 

ungefär 50 och verksamheten bedrivs i B-form. Klasserna i skolan är indelade i en förskoleklass, en 

årskurs ett, en klass där årskurs två och tre går tillsammans, samt en klass bestående av årskurserna fyra, 

fem och sex. Samtliga lärare som intervjuats är legitimerade och har mer än 15 års erfarenheter inom 

läraryrket, men ingen har arbetat på nuvarande skola i mer än tio år. Två av lärarna undervisar i samtliga 

årskurser, från förskoleklass upp till årskurs sex, men en av lärarna undervisar främst i åk F-3 just nu. 

Det största antalet elever som lärarna undervisar är 21, men för det mesta undervisar lärarna i grupper 

där elevantalet är ungefär 10 - 15. 

7.2.1 Ramfaktor: Tid 

 

Resultatet kring ramfaktor tid visar att tiden har en stor påverkan på samtliga lärares roll i verksamheten. 

De aspekter som främst nämns är att lärarna hade önskat mer tid till att sitta mer med enskilda elever 

och att det är svårt att utnyttja planeringstiden på bästa möjliga sätt, vilket medför att lärarna inte hinner 

planera sin undervisning som de egentligen hade velat. Lärare 2C berättar om en lördag som ägnats åt 

planering, men betonar att det är ett val som görs för att läraren själv ska orka och må bra, “Satt hela 

lördagen och planerade bland annat /…/ Då kommer ju min man in, sitter du och planerar fast det är 

lördag säger han, jaa säger jag då! Och det är ju för att man ska må bra själv. “ Lärare 2B jämför dagens 

situation med hur det var under sina första år som lärare, “då hade man mer och mer planeringstid,” och 
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menar att planeringstiden idag inte ägnas åt att bara planera, men också åt andra åtaganden, som att reda 

ut konflikter, vilket gör att läraren inte hinner planera på samma sätt som tidigare.  

  

Lärare 2A diskuterar i intervjun om tidsbristen ur en undervisningsaspekt, där läraren menar att ”man 

skulle vilja hinna rikta sig mer och ha mer tid runtom, att man liksom får ha dom [elever i behov av 

särskilt stöd] för sig själv”. Vidare nämner lärare 2A att man ”måste vara beredd på att ta chanserna när 

dom kommer”, vilket illustreras i följande citat: 

  

/.../ så jag kan ju gå liksom till dom som behöver hjälp lite extra eller jag kan sticka till dom lite 

läsning eller nu var det lugnt, nu läser vi lite extra eller tränar eller nu gör vi det här. Nu passar vi på 

liksom. Men då måste man ju hela tiden, /.../ ha det där med sig in. /.../ Och man måste vara lite 

beredd, vad ska jag göra om det är en lugn stund? /.../ Och det kräver ju en liten planering och kanske 

olika för olika behov. Nån kanske behöver skriva, nån kanske behöver läsa och nån kanske behöver 

räkna eller nåt sånt där då.  

  

När lärarna ska uppskatta hur mycket tid de ägnar åt att planera, reflektera över och utvärdera sin 

undervisning per vecka nämner lärare 2A att ”jag lägger inte ner mycket tid på det alls”, medan lärare 

2B och 2C upplever en skillnad i perioder och var i terminen de befinner sig. Lärare 2B berättar att  ”det 

är ju tio-femton timmar, det är lite olika beroende på vilken tid i terminen man är då.” och lärare 2C 

förklarar planeringen som ”visst använder jag mina timmar som man ska ha då för så är det ju tänkt och 

vissa perioder så är det mycket mer. Men sen kan det ju vara någon vecka som det är mindre, men jag 

är aldrig liksom… skrivit upp, men tio timmar det gör jag.” Det är alltså tydligt att hur mycket tid som 

lärarna ägnar åt planering, reflektion och utvärdering skiljer sig åt mellan lärarna, men också beroende 

på var i terminen man befinner sig. 

7.2.2 Ramfaktor: Personal 

 

Mellersta Sveriges byskola påverkas inte nämnvärt av lärarbristen som råder i landet, enligt lärarnas 

uppfattningar. Både lärare 2A och 2C nämner att alla fast anställda lärare på skolan är pedagogiskt 

utbildade och legitimerade, vilket är en god förutsättning. Lärare 2B nämner också att skolan för tillfället 

inte påverkas av lärarbristen i någon större utsträckning, men däremot saknar skolan full behörighet hos 

lärarna för samtliga ämnen. Det råder också en stor brist på vikarier i skolan; lärare 2B och lärare 2A 

berättar om upplevda svårigheter att få in vikarier när det behövs. Lärare 2A nämner särskilt detta i 

samband med skolans läge, vilket är en bit utanför centralorten, ”speciellt när man är lite på landet så 

vill man kanske inte ta bilen på morgonen och åka hit liksom, då är det lättare att få i centralorten”. 

Ibland drabbar vikariebristen skolan enormt, vilket lärare 2B beskriver: 

  

Ja, jättesvårt. Det händer faktiskt lite då och då att vi kan vara två stycken på hela skolan /.../ då får 

en vara på nedervåning och en på övervåningen. Och då talar man om det för barnen och då är dom 

ganska anpassningsbara, bara det finns en eller någon vuxen som dom känner igen kvar. 

  

Mellersta Sveriges byskola klarar alltså av att hantera vikariebristen på ett välfungerande sätt, med 

anledning av ett gott samarbete i arbetslaget där lösningar snabbt kan hittas. Till exempel beskriver 

lärare 2A att klasserna brukar delas upp eller slås samman för att få undervisningen att fungera som 

vanligt när en stor mängd personal är frånvarande. Däremot poängterar lärare 2A att “det inte blir nå bra 

för eleverna.” Trots att det inte råder någon lärarbrist på skolan känner de intervjuade lärarna att en extra 

resurs hade underlättat. Lärare 2B framhäver aspekten att en extra resurs hade medfört att man hade 
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kunnat sätta sig med eleverna ”på ett annat sätt” eller att man då kan ”ta ut en mindre grupp och såhär”. 

Lärare 2B framhäver också att en resurs hade underlättat i tvåornas matematikundervisning, eftersom 

somliga individer i den gruppen kräver mycket uppmärksamhet. Lärare 2A anser att de flesta 

undervisningssituationer skulle underlättas av mer personal, vilket exemplifieras i följande citat: 

  

Jag tänker på bara idag skulle vi skriva av en text på tavlan, då var det ju en elev som inte hängde 

med och skrev som sitter kvar där själv som säger /…/ var är jag nu nånstans på tavlan, vad ska 

jag skriva nu /.../. Och så finns det ju barn som bara vill ha någon bredvid sig hela tiden. /.../ som 

mår bäst av att ha någon nära sig. /…/ Så jag tror att alla situationer skulle… möjligtvis inte om 

man tittar på någon sån här film, då kan man inte behöva, eller när man lyssnar på något sådär. /.../ 

man skulle kunna dela upp sig i två och diskutera i grupper, alla skulle ha nytta av det förstås. Vi 

sex pratar här och ni sex pratar där men om samma saker, eller vi kan sitta runt ett bord och ni kan 

sitta runt ett bord och så gör vi samma, lite så.  

  

Lärare 2B, som undervisar mycket i NO (naturorienterande ämnen), vet alltid vilka som vanligtvis 

behöver stöd när eleverna börjar arbeta efter en NO-genomgång, och det brukar vara ett relativt stort 

antal elever. Men det stöd som eleverna behöver är grundläggande, såsom att få en förklaring av ett 

textstycke eller påminnas om uppgiften som ska genomföras. Dessa situationer skulle enligt läraren 

underlättas av en extra person, som då kan hjälpa till med att snabbt avverka den basala vägledning som 

eleverna behöver. Vidare tror samtliga lärare att pedagogiskt utbildad och engagerad personal har en 

påverkan på skolans kvalitet. Att personer som är pedagogiskt utbildade ”har ett annat tänk” är en aspekt 

som lärare 2A lyfter fram, eftersom ”på sin utbildning har man tid att reflektera och vrida och vända på 

saker”. Vidare menar lärare 2A även att om skolan ska höja sin måluppfyllelse så är det viktigt att ha 

utbildad och engagerad personal. Lärare 2B nämner också vikten av att brinna för sitt yrke och att detta 

gör att “du får ju med dig barnen på ett annat sätt /.../”, och lärare 2C menar att om läraren är engagerad 

ser denne till varje elevs individuella behov och förstår att alla lär sig på olika sätt: “man måste vara 

öppen att man lär sig på olika sätt /.../. Är man inte engagerad så kör man ju bara sitt eget race också 

liksom. Så att det tycker jag är jätteviktigt faktiskt.” 

7.2.3 Ramfaktor: Gruppstorlek 

 

Som tidigare konstaterats bedrivs mellersta Sveriges byskola i B-form, och detta har en påverkan på 

undervisningen enligt lärare 2B och 2C. De två lärarna hävdar att det är uttryckligen svårt att anpassa 

undervisningen så att den passar alla elever när klasserna består av olika åldrar. Lärare 2B diskuterar 

det ur aspekten att lärarens tankesätt ständigt måste ändras under lektionen eftersom en fråga som ställs 

kan komma från en elev som går i årskurs tre, sedan ställer en elev som går i årskurs fem en fråga och 

sedan kommer ännu en fråga från en elev som går i årskurs sex. Även om eleverna delvis arbetar med 

samma ämne, så skiljer sig kunskapsnivån åt, vilket gör att nivån på svaren måste anpassas efter frågan 

som ställs. Lärare 2C försöker också utnyttja den varierande åldern i gruppen ur den aspekten att 

eleverna kan lära av eller hjälpa varandra. Denna metod kan vara både positiv och negativ. Den negativa 

delen beskrivs av lärare 2C som att en del elever å ena sidan kanske inte har förmågan att hjälpa till, 

medan en del elever å andra sidan inte tar åt sig av hjälpen de erbjuds från kamraten och börjar leka 

istället. En positiv del av dessa gruppindelningar kan få eleverna att dra nytta av varandra, vilket 

exemplifieras av lärare 2C i följande citat: 

 

Ja och det är ju lite det med grupperna går ut på, att man sätter liksom vissa som kan läsa med vissa 

som inte kan läsa för att dom ska hjälpas åt liksom. Lika så om jag har utetimme sätter jag oftast 
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en som kan läsa, en som inte kan läsa ihop. […] Men sen är det ju så att vissa tysta då kanske inte 

ens visar sina kunskaper så därför är det ibland, så, sätta ihop tysta och tysta för att dom ska visa 

sina kunskaper hos varann, och bråkiga och bråkiga. Eller som tar plats kanske man ska säga. 

  

Att ha ett tillåtande klassrumsklimat där det är accepterat att fråga om hjälp tycker lärare 2A och 2B 

underlättar undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter och andra elever som behöver extra 

stöd. Lärare 2A har under en tid innan intervjun arbetat med klimatet i klassen, där målet var att komma 

närmare varandra och att utveckla en förståelse för allas olikheter. Lärare 2B beskriver hur andra elever 

reagerade på att en elev är i behov av extra stöd förut jämfört med idag, men är osäker på vad detta beror 

på: 

  

Jag tycker nog faktiskt, om jag tänker nu där jag jobbar nu jag tycker inte att det är nån som gör 

någon grej av att någon behöver lite extra läshjälp det tycker jag inte att det är, det tror jag nog att 

jag tyckte att det var mer när jag började jobba som lärare men det tycker jag idag, nej det är ingen 

som säger något oj nu läste du fel, eller så beror det på att det bara är jag som rättar, det kan ju vara 

det med att dom vet att dom behöver liksom inte engagera sig i det. 

  

Det positiva klassrumsklimatet och att det finns en utbredd acceptans för att göra misstag tror lärare 2B 

delvis beror på att skolan är liten, vilket exemplifieras i en berättelse om en elev som i tvåan ännu inte 

lärt sig läsa. Lärarna på skolan valde då att börja med en form av läslistor med namnet bravkod4 för 

eleven att läsa varje morgon. Lärare 2B beskriver att ingen i klassen säger någonting om att denna elev 

läser dessa läslistor varje morgon, vilket läraren anser är “jätteskönt. för eleven och för allihopa alltså. 

Det tror jag är en liten fördel på en liten skola att man liksom bryr sig inte om det.”. 

 

Eftersom skolans verksamhet är liten påverkas de framtida elevgrupperna ständigt av hur många barn 

som föds varje år i upptagningsområdet. Detta innebär att en diskussion måste föras i arbetslaget inför 

varje hösttermin om hur grupperna ska sättas samman och vilka årskurser som ska undervisas 

tillsammans. Lärare 2A beskriver situationen: “/.../ också beror det ju mycket på elevantalet. På en sån 

här liten skola så är vi ju väldigt beroende på hur många som föds varje år. Ibland kan dom vara fyra i 

en årskurs och ibland är det tolv liksom och det gör ju att vi slår ihop grupper, det blir olika hela tiden.” 

  

7.2.4 Ramfaktor: Lokaler 

 

Utifrån resultatet för ramfaktor lokaler kan det utläsas att lärarna anser att lokalerna är relativt små och 

att klassrummens möblering och utsmyckning påverkar, vilket inte är lätt att förändra eftersom 

klassrummen används av flera olika lärare. Lärare 2C berättar om de utredningar som gjorts om hur 

många kvadratmeter som finns att tillgå per elev, som visat att skolan har stora lokaler. Men lärare 2C 

och 2B instämmer inte med vad dessa utredningar visar. Lärare 2B framhäver att en av gruppernas 

klassrum också inrymmer bokförvaring, vilket gör att rummet beskrivs som “jättetrångt”. Detta gör 

också att “det är fullt sjå att komma runt och hjälpa eleverna emellanåt faktiskt, jag har haft sönder lite 

kläder för att man fastnar, det är trångt.”. Lärare 2B menar att problemet med de små ytorna beror på att 

bänkarna i klassrummen tar för stor plats. Både lärare 2B och 2C skulle föredra att använda bord i 

undervisningen istället för de bänkar som skolan har idag. Det perspektiv som lärare 2B har gällande 

                                                 
4 Bravkod är en förkortning för BRA AVKODning, en träningsmetod för elever som behöver träna på automatisering av 

avkodning. 
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införandet av bord i undervisningen, handlar om att ge eleverna mer effektiv hjälp, medan lärare 2C 

nämner ett perspektiv som fokuserar på att eleverna är väldigt påverkade av att ha bestämda platser. 

Något som också nämns är svårigheten i att införa användandet av bord istället för bänkar i 

undervisningen, trots att det är önskvärt av lärare 2B och 2C, vilket det redogörs för i följande citat: 

 

det att vi har bänkar det tar för stor plats, ibland önskar jag att vi hade bord för att då kan man samla 

många och hjälpa dom. /.../ då kunde jag ju hjälpa kanske 7-8 stycken samtidigt. För då har man 

såhär ah men du är där okej ja och nu var du på fel sida. /.../ det hade jag önskat att vi hade kunnat 

haft och det har vi pratat om men vi får inte in det. (Lärare 2B). 

 

jag vill ju ha bord egentligen då men alla andra är ju så, älskar sina bänkar så jag får ju ge mig där 

då. För jag tycker ju bord är inte så personligt, en bänk: ”du sitter på min plats!” Eller såhär om du 

sätter dig runt här [pekar på bordet vi sitter runt] så är det ingen som ser det jättetydligt så, så det 

tycker jag är skillnad faktiskt. (Lärare 2C). 

  

En annan aspekt som framhävs, främst av lärare 2B men också i viss grad av lärare 2C, är ett missnöje 

med att inte ha ett eget klassrum, eftersom de undervisar många elevgrupper i flera olika klassrum. 

Avsaknandet av ett eget klassrum gör att det är svårt att påverka klassrumsmiljön. Ett väl framhållet 

exempel, framför allt av lärare 2B, är att klassrummen inrymmer mycket distraktionsobjekt, särskilt på 

väggarna. I frågan om hur det ser ut på väggarna i klassrummet och hur det påverkar eleverna svarade 

lärare 2B att det har en stor påverkan. En annan aspekt som påverkar undervisningen och elevernas 

koncentration är hur det befintliga klassrummet ser ut och vilka placeringar av elever som kan göras 

utifrån klassrummets förutsättningar. Elever kan bli distraherade av whiteboardtavlan, soffan, 

diskbänken, klassrummets fönster eller dörrar och elevplaceringen begränsas och anpassas därmed 

utifrån hur denna befintliga inredningen ser ut.  

7.2.5 Ramfaktor: Ekonomiska resurser 

 

Samtliga lärare upplever inte att deras undervisning påverkas nämnvärt av ekonomiska styrmedel. 

Utifrån elever i behov av särskilt stöd påpekar lärare 2A att det mer handlar om vad man som lärare gör 

för dessa elever och anpassar lärandet efter dem. Skolan har dessutom många digitala möjligheter, 

lärplattor och datorer finns till hands, även om lärare 2C hade önskat fler personliga lärplattor till 

eleverna. Lärare 2B beskriver att skolan har tillgång till en så kallad inläsningstjänst som har en 

licensavgift som betalas av kommunen. Däremot har lärarna inte , på grund av otillräckliga ekonomiska 

resurser, beställt inläsningar av matteböcker, vilket är ett inköp som skulle stödja för flera elever. Att 

införa en studio, det vill säga en plats där en speciallärare eller annan pedagogisk personal sitter och tar 

emot elever som är i behov av någon form av extra stöd, är något som lärare 2B förespråkar, men det 

nämns också att “det finns det inga pengar till”. 

  

På Mellersta Sveriges byskola förekommer något som kallas för köpstopp, vilket innebär att bara det 

som är nödvändigt får beställas, såsom läromedel och basmaterial till eleverna. I det stora hela beskriver 

lärarna att de klarar sig ekonomiskt och lärare 2C klargör att skolan redan har mycket material som kan 

användas eftersom skolan är gammal. Men en önskan om att få köpa in vissa material finns fortfarande, 

till exempel önskar arbetslaget en app på datorn som innehåller det mesta som en elev ska lära sig i 

matte, men detta köps inte in då kostnaden per barn är för hög. Lärare 2A är också relativt nöjd med det 

material som redan finns på skolan, och påpekar att mer pengar eller ”lyxigare grejer” inte behöver 

betyda en förbättring för lärarens undervisning. 
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7.2.6 Ramfaktor: Skolledning och organisation 

 

De aktörer inom skolans ledning och organisation som var i fokus under intervjun med lärarna på 

mellersta Sveriges byskola var kommun, rektor och specialpedagogiska resurser. Kommunen är 

ansvarig för att fortbildningar för personalen ordnas, och åsikterna om hur detta anordnas skiljer sig åt 

hos lärarna. Lärare 2B anser att det var längesen det var någon satsning på utbildning inom läs- och 

skrivsvårigheter eller liknande, men har deltagit i Skolverkets satsning matematiklyftet, vilket är en av 

flera satsningar från Skolverket som kommunen genomfört. Lärare 2C menar att kommunen har satsat 

mycket på fortbildning och nämner förutom läslyftet och matematiklyftet också ett projekt som kallas 

för SBS (Sveriges Bästa Skola). Projektet är treårigt och innebär att skolan ska arbeta med att finna 

lösningar på ett problem som existerar i skolans verksamhet. Med detta projekt följer resurser till att 

bekosta till exempel utbildningsresor eller att någon kommer till skolan för att hjälpa till att lösa 

problemet och skapa goda undervisningsförutsättningar. Även lärare 2A nämner detta projekt, och 

förklarar att om arbetslaget inte har den kompetens som krävs för att lösa problemet, så ordnas en kurs 

för arbetslaget för att öka kunskaperna om hur problemet kan lösas. Något som också nämns är det 

faktum att lärarna inte har någon kontroll över hur personal väljs ut eller fördelas, eftersom skolans 

ledning har ansvaret för den uppgiften. Till exempel nämner lärare 2C att omfördelningar av personalen 

förmodligen kommer att ske utifrån läraren i frågas legitimering, och att läraren då kan behöva undervisa 

i ett ämne som den känner sig osäker i. 

  

I frågan om hur stödet från rektor upplevs, svarar lärare 2A och 2C att det främst är specialpedagogerna 

som kontaktas, och lärare 2C nämner att rektorerna inte syns till så ofta. Om rektorn kontaktas av lärarna 

är det främst i frågor om personalens organisation och resurser, men ibland kan det dröja innan ett svar 

kommer. Därför vänder sig lärarna hellre till någon annan om råd behövs. Lärare 2B talar också om att 

bristen på specialkompetens drabbar skolan, eftersom andra skolor som har ett större behov av denna 

specialkompetens får den hjälpen tilldelad av rektorn, vilket lärare 2C också nämner. Om en extra resurs 

behövs på mellersta Sveriges byskola kan det alltså hända att denna extra resurs uteblir och därmed 

påverkar undervisningen, men lärare 2A förstår också att ledningen som organiserar personal har en 

”helikoptersyn” och därmed är det svårt att ha åsikter om frågan, eftersom lärare 2A endast ser 

situationen på sin skola. Mellersta Sveriges byskola har däremot enligt de intervjuade lärarna en relativt 

god tillgång till specialpedagogisk kompetens. Specialpedagogen är ute på skolan under några timmar 

en dag varannan vecka, och är det något specifikt som behöver utredas eller undersökas så kommer 

specialpedagogen till skolan. Lärare 2C poängterar att arbetslaget eller läraren måste säga till att hjälp 

behövs, för “om vi inte frågar efter det så kan dom inte hjälpa oss”.   

7.2.7 Ramfaktor: Närsamhället 

 

Skolans läge, det vill säga på landsbygden, påverkar enligt lärare 2A och 2B kontakten med 

specialpedagog och rektor. Om specialpedagog, rektor och annan personal såsom kurator eller liknande 

hade varit placerad på skolan, hade kontakten underlättats. Lärare 2B nämner till exempel om en 

händelse då ett mail skickades till en logoped och inget svar gavs förrän flera månader senare, och då 

hade problemet glömts bort. Lärare 2B säger att ”ibland så är läget faktiskt att det ligger lite långt ifrån 

eller att man hinner glömma bort det när man väl får svaret eller hjälpen”. Lärare 2A berättar att ”man 

kommer närmare varann på nåt sätt” om specialpedagoger och rektorer hade funnits på skolan hela tiden 

och beskriver, precis som lärare 2C att ”det kan ju dröja månader innan vi ser typ rektor eller nåt sådär, 

om det [rektorn] behövs i andra ändar liksom”. 



      

      
 

37 

7.2.8 Ramfaktor: Kulturer och vårdnadshavare 

 

Att bygga upp och bibehålla en god relation till elevernas vårdnadshavare anser samtliga lärare vara 

mycket viktigt, eftersom barnets lärande gynnas av ett samarbete mellan lärare och vårdnadshavare. 

Men ibland uppstår det konflikter mellan uppfattningar om vem som ska ansvara för elevens lärande. 

Lärare 2B berättar om att vårdnadshavarna idag upplevs lägga allt ansvar på skolan när eleven till 

exempel inte kan läsa, och lärare 2B menar att det är vårdnadshavarnas ansvar också. Men att 

vårdnadshavarna lägger allt ansvar på skolan kan bero på att föräldrarna inte har förmågan att hjälpa sitt 

barn. Lärare 2C menar att det bör finnas en förståelse hos lärarna för varför läxan inte görs hemma. 

Detta beskriver också lärare 2A: “då har jag tänkt att då kanske föräldern har läs- och skrivsvårigheter, 

kanske samma problem. Den kan inte hjälpa sitt barn för den kanske inte heller kan mer än barnet /.../”. 

På samma sätt menar lärare 2B att det är viktigt ha en förståelse för att alla vårdnadshavare inte kan 

hjälpa sitt barn, trots att de anstränger sig och väldigt gärna vill, vilket följande citat illustrerar: 

  

föräldrarna som vi har dom är jättemedvetna, dom vill verkligen, för skolan är viktig /.../ utbildning 

är viktigt för att det ska gå bra för ditt barn och så här kan du hjälpa ditt barn. /…/ Det är ju också 

föräldrar som inte har förmågan att hjälpa sitt barn, det får man inte heller glömma. Dom kanske kan 

läsa och skriva men dom förstår inte. 

  

Om vårdnadshavarna varken vill eller kan hjälpa till hemma, eller motsätter sig vad eleven lär sig i 

skolan, måste lärarna fortsätta arbeta för att eleven ändå ska uppnå målen. Detta måste ske på skolan 

och helst varje dag, berättar lärare 2A och 2C. Lärare 2B har morgonundervisning i femton minuter, tre 

dagar i veckan, innan skoldagen börjar för de elever som inte får någon hjälp hemifrån och behöver mer 

hjälp än den de får under skoltid, trots att det drabbar lärarens planeringstid. Två av lärarna nämner 

också att miljön som eleverna växer upp i och vilken syn vårdnadshavarna har på skolan som verksamhet 

påverkar undervisningen och relationen till både barn och vårdnadshavare. Lärare 2C delger sina tankar 

om detta på följande sätt: 

  

tycker dom skolan är viktig då påverkar dom ju bara genom det. Sitter dom och pratar skit om lärare 

och ungar som är på skolan då påverkar ju det.. /…/ Sitter pappa eller mamma och spelar dom här 

spelen som man inte får spela, det är inte så konstigt att dom [eleverna] får spela dom sen då /.../. 

För det är ju mycket spelprat som är egentligen från tolv år, som dom spelar fast dom är sju. Och det 

påverkar ju också hur och vad det är för lekar i skolan, hur dom är mot varann, vad dom använder 

för ord och så. Sen så tror jag många här ändå tycker att skolan är viktig också. 

 

7.2.9 Summering av resultat: mellersta Sveriges byskola 

Sammanfattningsvis kan det utläsas från resultatet att det som främst påverkar lärarna i mellersta 

Sveriges byskola är bristen på tid till allt som behöver göras utöver undervisningen, och att de upplever 

en viss begränsning i att anpassa undervisningen för de åldersintegrerade elevgrupperna. 

Klassrumsklimatet å andra sidan i elevgruppen anser lärarna är en viktig del, där uppmärksammandet 

av gruppens olikheter är en möjlighet i undervisningen. Lärarna anser inte att den nationella lärarbristen 

som råder drabbar deras skola; däremot är de starkt påverkade av bristen på vikarier som råder i skolans 

kommun. Lokalerna i skolan upplevs vara relativt små och lärarna nämner att många elever blir 

distraherade av väggarnas utsmyckning, vilket är svårt att påverka eftersom de flesta av lärarna 

undervisar i många olika klassrum. De ekonomiska resurserna har inte en väsentlig påverkan på lärarnas 

undervisning eller situation, även om de hade önskat köpa in mer digitala läromedel och material. 
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Lärarna upplever att tillgången till fortbildningar och kompetensutveckling är god, och likaså är 

kontakten med nuvarande specialpedagog god. Däremot förekommer en brist på extra resurser utöver 

specialpedagog som ibland har önskats till skolan för särskilda ändamål. Dessa resurser har då behövt 

omplacerats till en skola som har ett större behov. Närsamhället har ingen större påverkan på lärarnas 

undervisning, men däremot nämns avståndet som ett mindre problem - om rektor, specialpedagog och 

andra aktörer hade funnits i skolbyggnaden hade samarbetet med dessa definitivt underlättats. Samtliga 

lärare är överens om att en god relation med vårdnadshavarna är viktigt, där även en förståelse för 

vårdnadshavarnas förutsättningar måste finnas. 
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8. Analys 

I detta kapitel presenteras en analys av de likheter och skillnader mellan södra Sveriges byskola och 

mellersta Sveriges byskola som framkom av resultatet. I det första avsnittet analyseras likheter och 

skillnader mellan lärarnas upplevelser av tidsbrist, därefter följer ett avsnitt som behandlar lärarnas 

upplevelser om lärarbrist och lärarkvalitet. I det tredje avsnittet analyseras gruppstorlek och lokaler och 

i avsnitt fyra analyseras ekonomiska resurser, skolledning och personal. I det femte och sista avsnittet 

analyseras likheter och skillnader i närsamhället, kulturer och vårdnadshavare.  

8.1 Tidsbrist  

Utifrån de resultat som framkommit om ramfaktor tid kan vi se att byskolornas lärare upplever att 

planering av undervisning kräver mycket tid. Lärarna nämner också att elever i behov av särskilt stöd, 

till exempel elever i läs- och skrivsvårigheter, alltid finns med i tanken under tiden de planerar sin 

undervisning, vilket betyder att ingen särskild planeringstid ägnas specifikt åt dessa elever. Tydligt är 

alltså att planeringen är en viktig del av dessa elevers lärande och utveckling, vilket är i linje med Hattie 

(2012, s. 60), som poängterar att läraren bör ha en djup förståelse för varje elevs förkunskaper för att 

kunna öka framstegen och höja prestationsnivåerna. Vidare menar Hattie (ibid.) att de elever som 

hamnat efter i lärandet kräver god planering för att deras lärande ska fortsätta framåt i samverkan med 

resten av elevgruppen.  

 

Att lärarna upplever en tidsbrist i planeringen kan tyckas vara underligt eftersom skolan har ett lågt 

elevantal och små klasser. En aspekt som då påverkar planeringstiden kan vara att ett antal av 

elevgruppens individer kräver stöd i varierande utsträckning. Av resultatet framkom även två skilda 

perspektiv på hur personalen på de olika byskolorna ser på tidsaspekten. I södra Sveriges byskola 

kopplades tidsbristen samman med att allt utöver undervisningen tar tid och lärarna menar då att på en 

liten skola ska man göra många uppgifter såsom att vara rastvakt, agera skolsköterska, genomföra 

fortbildningar etc. I mellersta Sveriges byskola ser lärarna på tidsbristen ur ett elevperspektiv; lärarna 

upplever att tidsbristen märks av främst då man inte hinner ge extra stöd för de elever som har någon 

form av svårigheter. Ytterligare en skillnad som framkom kring ramfaktor tid är att lärarna de båda 

byskolorna spenderar olika mycket tid på att planera, utvärdera och reflektera kring undervisningen. I 

södra Sveriges byskola varierade tiden allt från 20 minuter till 80 minuter per vecka, medan man i den 

mellersta Sveriges byskola spenderar 10-15 timmar per vecka. I en studie av Johansen et al. (2009, s. 

44) upplever lärarna inte någon tidsbegränsning för hur mycket tid som kan spenderas på skolarbete och 

planering, vilket överensstämmer med vår studie eftersom resultatet visar att lärarnas planeringstid kan 

variera mellan 20 minuter och 15 timmar. En anledning till den stora skillnaden mellan hur mycket 

vardera skola spenderar kan däremot bero på hur frågan tolkats och vilka delar av de tre delarna planera, 

utvärdera och reflektera som den intervjuade läraren räknat med.  

8.2 Lärarbrist och lärarkvalitet 

Lärarna upplever inte att den nationella lärarbristen drabbar deras skola. Lärartätheten på de båda 

byskolorna är hög och samtliga undervisande lärare har genomfört någon form av pedagogisk 

utbildning. Men ibland behöver skolorna ta in extra personal, som ofta är outbildad, och i ett sådant 

skede anser lärarna att det är barnen som blir de stora förlorarna. En skillnad som framkom var att lärarna 
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på mellersta Sveriges byskola vid två tillfällen nämnde att de märker av den rådande personalbristen då 

de ofta har svårigheter att få vikarier, vilket inte alls nämns i södra Sveriges byskola. Om personalen 

som anlitas är outbildad kräver det dessutom mycket tid av ordinarie lärare för att handleda denna 

personal. Samtliga lärare är också övertygade om att engagerad och kompetent personal är viktigare än 

att ta in mängder med outbildad personal – kvalitet är viktigare än kvantitet. En intressant aspekt som 

Ahlgren (2015, s. 3) lyfter, i motsättning till vad vårt resultat visar, är att de lärare som har en 

lärarexamen egentligen inte hjälper elever att nå goda resultat i någon större utsträckning, jämfört med 

personal som saknar lärarutbildning. Däremot anser Andersson och Waldenström (2007, s. 25-26) att 

en lärarlegitimation ger förutsättningar för elevers goda resultat, men de lyfter också in aspekten 

erfarenhet som en bidragande faktor, och därför är det svårt att dra en slutsats om vilken av dessa 

omständigheter som spelar störst roll. Wiliam (2018, s. 32-38) diskuterar effekten av lärarens kvalitet 

och i en sådan situation kan det tänkas att en utbildad lärare alltid är av högre kvalitet, även om en 

outbildade lärare kan besitta en högre pedagogisk kompetens. Det Wiliam (ibid.) konstaterar är att 

lärarens kvalitet har en stor betydelse för elevernas prestation, och i den kategorin inryms både utbildade 

och outbildade lärare.  

8.3 Gruppstorlek och lokaler 

I diskussionen om gruppstorlekens betydelse för undervisningen framkom två skilda perspektiv. På 

södra Sveriges byskola anser lärarna att tiden och antal elever är mer avgörande för hur mycket stöd och 

uppmärksamhet som kan ägnas åt eleven, medan mellersta Sveriges byskola belyser att det snarare är 

de skilda åldrarna inom gruppen som påverkar undervisningens utfall. En nackdel med att undervisa 

åldersintegrerat är att undervisningen för en sammansatt klass måste anpassas efter många olika 

kunskapsnivåer och detta kräver genomtänkta didaktiska val, vilket också Johansen et al. (2009, s. 48) 

hävdar. Ett gemensamt perspektiv som lärarna har är att ett fungerande klassrumsklimat är avgörande 

för att en god undervisning ska kunna genomföras, vilket Hattie (2012, s. 99) också beskriver som “en 

av de viktigaste faktorerna för att främja lärande.” Ett gott klassrumsklimat innebär att det är accepterat 

att göra misstag, att ha svårigheter med något eller att tycka att något är svårt.  Flera av lärarna menar 

också att en grupps olikheter skapar möjligheter för lärande, såsom att eleverna kan kombineras i olika 

grupper för att på så sätt kunna lära av varandra. Att dela in barnen i olika grupper, också över 

klassgränserna, stimulerar enligt Johansen et al. (2009, s. 36) barns behov. En fördel med dessa grupper 

är att de snabbt kan ombildas om de inte fungerar optimalt, vilket några av lärarna beskriver. 

Sammantaget kan detta beskrivas som en inkluderande lärmiljö, där Pettersson (2017, s. 15) belyser 

gemenskap, delaktighet och olikheter som viktiga kännetecken. Inkluderingen innebär att dessa 

kännetecken måste sättas i ett sammanhang till eleven och hur dennes skolsituation ser ut (ibid.), med 

andra ord innebär detta att det är elevernas individuella förutsättningar som styr hur läraren kan 

organisera grupperna. Lärarna påpekar också att det är viktigt att eleverna inte utsätts för påfrestningar 

som kan vara utelämnande eller särskilt krävande för den aktuella eleven.  

 

Resultatet av ramfaktor lokaler visar att lärarna uppfattar att utsmyckningen av väggarna i klassrummet 

påverkar och distraherar många elever. Lärarna upplever däremot att att det är svårt att påverka vad och 

hur mycket som sätts upp på väggarna i klassrummet eftersom de å ena sidan inte kan ägna mycket tid 

åt det och å andra sidan för att de inte har ett eget klassrum på grund av att de undervisar i flera olika 

klasser. Men eftersom elever är individer som påverkas på olika sätt och har skilda inlärningssätt, kan 

väggarnas utsmyckning vara något positivt och användbart eller inspirerande. Något som flera lärare 

också påpekar är vikten av att skapa goda lärmiljöer i klassrummet, där möblering och elevplacering i 
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det befintliga klassrummet, som läraren själv styr över, också har en stor påverkan. Jedeskog (2007, s. 

120) påpekar också detta i en artikel ur Forskning om lärares arbete i klassrummet, och menar att 

elevplaceringen påverkar vilken roll klassrummet får som identitetsskapare och aktör inom lärande, 

utveckling och beteende. Foucault (1993) och Manke (1997) menar enligt Jedeskog (2007, s. 111), att 

klassrumsmöbleringen är en osynlig handling från lärarens sida som inte förväntas att bli ifrågasatt av 

eleverna. Foucault (1993) anser även, enligt Jedeskog (2007, s. 111-112) att sambandet mellan miljö 

och människa är viktigt, och att eleverna omedvetet kan påverkas av klassrummets fysiska miljö. 

Jedeskog (2007, s. 109-110) hänvisar även till Skolverket (1999) som hävdar, i enlighet med vår studie, 

att klassrummets fysiska utformning kan påverka elevernas lärande, motivation och inspiration, vilket 

några av de intervjuade lärarna också diskuterar. I frågan om hur lokalerna utnyttjas på bästa sätt för 

undervisningen framkom det en skillnad i lärarnas synsätt på elevernas arbetsmoral och tilliten till dem. 

I södra Sveriges byskola finns en större trygghet för att låta eleverna arbeta enskilt eller i mindre grupper 

utanför klassrummet. Däremot, i mellersta Sveriges byskola sätts begränsningar för vilka elever som får 

arbeta utanför klassrummet eftersom lärarna vet vem/vilka som klarar av att lämna klassrummet och 

ändå åstadkomma resultat.  

8.4 Ekonomiska resurser, skolledning och personal 

Samtliga lärare anser att ekonomin inte påverkar särskilt mycket, men att vissa digitala hjälpmedel och 

licenser, till exempel för digitala program, hade behövts köpas in om mer pengar hade funnits. Men 

lärarna betonar att mer pengar egentligen inte hade inneburit en skillnad för undervisningens helhet, 

utan det som snarare har en betydelse är vad du som lärare väljer att göra i undervisningen. Att 

experimentera och hitta på smarta sätt att undervisa betyder mer än dyra materialinköp och ett överflöd 

av pengar. Även om lärarna inte upplever en särskilt stor påverkan av ekonomin, så har de ändå inte 

möjligheten att köpa in till exempel digitala hjälpmedel eftersom inga inköp utöver det nödvändiga får 

genomföras. Det kan därmed konstateras att ett ekonomiskt avtryck lämnats i kölvattnet efter 

byskolornas nedläggningshot, som i dagsläget är en anledning till minskad ekonomiskt stöd från 

kommunen. I en rapport från Skolverket  (2000, s. 13) är  kommunens ekonomiska situation en stor 

bidragande orsak till nedläggningarna. När dessutom de specialpedagogiska resurserna begränsas på 

grund av brister i ekonomin, så riskerar elever i behov av särskilt stöd att inte uppnå målen eller 

utvecklas mot dessa, menar Pettersson (2017, s. 2).  

 

Utifrån det ekonomiska perspektivet märks ännu en skillnad på de olika skolornas perspektiv. Södra 

Sveriges byskola kopplar samman ekonomifrågan med tillgången till personal, där diskuterades hur 

besparingar påverkar tillgången till personal, vilket i sin tur påverkar undervisningen. Lärarna på 

mellersta Sveriges byskola menade att ekonomin inte påverkade undervisningen i någon större 

utsträckning, men det påpekades att det finns tillgång till mycket material som man samlat på sig genom 

åren. Dock nämns inget om tillgången till material i södra Sveriges byskola. Resultatet visar även på att 

det råder olika uppfattningar om hur beslut inom kommunen påverkar undervisningen. Mellersta 

Sveriges byskola märker att fördelningen av personal inom skoldistriktet är det beslut inom kommunen 

som främst påverkar skolans verksamhet. Södra Sveriges byskola skulle synnerligen påverkas om man 

beslöt sig för att minska det kommunala stödet, vilket främst skulle visa sig genom att personal dras in.  

 

Södra Sveriges byskola upplever att de fortbildningar som skolledningen erbjuder är tidskrävande, 

medan mellersta Sveriges byskola inte nämnt det. Södra Sveriges byskola anser att fortbildningarna är 

av god kvalitet, men att de är tidskrävande då en stor del av arbetstiden egentligen bör användas till 
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andra arbetsuppgifter, vilket tidigare nämnts i samband med ramfaktor tid. Skolverket (2017) påpekar, 

i linje med denna uppfattning, att det är svårt för lärare att prioritera fortbildning när arbetssituationen 

redan är högt belastad. Skolverket (2017) konstaterar dock att goda möjligheter till att fortsätta utvecklas 

inom professionen gör att lärare stannar kvar i yrket och möjliggör en god utbildning till  eleverna. Den 

höga arbetsbelastningen försvårar därmed planering och genomförande av fortbildningar, för både 

rektorer och lärare. De flesta lärare på byskolorna uppfattar däremot i det stora hela att fortbildningar 

anordnas regelbundet av kommunen. Om någon särskild kompetensutveckling behövs inom arbetslaget 

kan detta dessutom ordnas efter deras önskemål, berättar flera av lärarna. I motsats till vår studie, där 

lärarna är positiva till fortbildning trots att det är tidskrävande, konstaterar Johansen et al. (2009, s. 46) 

att lärare i små skolor inte har lika stora möjligheter att delta i kompetensutveckling, däremot beror detta 

på brister i ekonomin och inte tidsbrist. Utifrån detta kan det alltså utläsas att tillgången till fortbildning 

säkerligen skiljer sig åt mellan skolor, men det ska också påpekas att tio år har gått sedan undersökningen 

gjordes av Johansen et al. (2009).    

 

I frågan om hur samtliga lärare på de båda byskolorna upplever stödet från rektorn skiljer sig synen åt. 

Södra Sveriges byskola upplever att de har ett gott stöd från rektorn men ett önskemål är att rektorn vore 

mer insatt i lärarnas arbete, medan mellersta Sveriges byskola upplever att rektorn finns tillgänglig och 

oftast går att få kontakt med, men att rektorn inte visar sig fysiskt ofta på skolan. Det ökade stöd från 

och den ökande interaktionen med rektorn som lärarna önskar få är ett befogat önskemål. Enligt Hattie 

(2012) har skolledningens ledarskap en stor påverkan på om läraren stannar kvar inom yrket. Hur 

skolledaren motiverar, erbjuder råd och stöd samt kommunicerar med lärarna är bara några av de 

avgörande aspekterna för en god relation mellan lärare och skolledare, konstaterar Hattie (2012, s. 203-

204).  

 

Kontakten med specialpedagogiska resurser anses också vara god. Däremot vittnar ett antal lärare om 

att problem med kommunikation, såsom avvaktande svar, har krävt ingripanden i 

undervisningssituationen från lärarna. För att hjälpa eleven som behöver den specialpedagogiska 

kompetensen börjar då lärarna eller arbetslaget själva att fundera ut lösningar och på så sätt lösa 

problemet. En byskola som inte får hjälp i rätt tid måste alltså själva komma på en lösning enligt 

Johansen et al. (2009, s. 32), vilket är ett påstående som de intervjuade lärarna i vår studie kan bekräfta. 

Lärarna finns alltid på plats för eleverna, och då anpassas och planeras undervisning samt eventuella 

extra anpassningar utifrån den unika situationen, i enlighet med Johansen et al. (ibid.). Något som också 

påverkar problemen med kommunikationen är att specialpedagogen inte har sitt kontor på byskolan, 

utan har en längre väg att åka för att komma till skolan. Att ha specialpedagogen i samma hus hade 

medfört att hjälpen hade kunnat utnyttjas snabbare.  

8.5 Närsamhället, kulturer och vårdnadshavare 

I frågan om närsamhällets påverkan på skolverksamheten, poängterade södra Sveriges byskola att en 

nedläggning av skolan hade påverkat barnfamiljerna som bor i skolans upptagningsområde. Till 

exempel hade detta inneburit en avsevärt längre väg att färdas för att komma till skolan, vilket hade haft 

en stor påverkan för vårdnadshavare och elever. Eftersom avståndet till det större samhället är så pass 

stort, är det lilla samhället i stor utsträckning beroende av att ett basutbud, såsom skola, finns att tillgå 

för att underlätta vardagen. Effekterna av en byskolas nedläggning har tidigare nämnts i den här studien, 

och en nedläggning av södra Sveriges byskola skulle utifrån Cedering (2012) medföra att familjerna 

behöver göra större och fler anpassningar för att få ihop vardagslivet. Detta är en skillnad från mellersta 
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Sveriges byskola, som inte nämner vilken betydelse en skolnedläggning skulle ha för närsamhället. Det 

framkommer också en skillnad gällande att södra Sveriges byskola har närmare till andra aktörer, såsom 

bibliotek, än vad mellersta Sveriges byskola har. Mellersta Sveriges byskola har endast månadsvis 

tillgång till en så kallad bokbuss, vilket innebär att eleverna inte besöker ett “riktigt” bibliotek för att 

låna böcker. Vilken påverkan regelbundna biblioteksbesök har på aspekter såsom elevernas resultat eller 

lärarens undervisning är svårt att säga, men en aspekt är att biblioteksbesök kan stimulera och inspirera 

eleverna till läsning. Om biblioteksbesöken dessutom är roande och intressanta för eleverna kan det 

innebära att motivationen till läsning hålls vid liv, något som Fridolfsson (2015, s. 37) anser vara viktigt 

för en optimal läsutveckling; att besöka biblioteket kan därmed främja elevens inre drivkraft för läsning. 

 

Det framkom endast likheter gällande hur byskolornas lärare upplever att kulturer och vårdnadshavare 

påverkar undervisningen och arbetssituationen. Samtliga lärare är överens om att en god relation med 

vårdnadshavarna är mycket viktig, och att en dialog ständigt bör föras med dem, oberoende av 

vårdnadshavarnas uppfattningar om skolan och undervisningen. Det anses viktigt att samarbeta och 

kommunicera med vårdnadshavarna, för att få dem att förstå att det är dennes barn som är i fokus och 

det måste ske ett samarbete för att det ska gå bra för barnet eller barnen. Johansen et al. (2009, s. 39) 

menar att vårdnadshavarnas krav och förväntningar på skolan måste bemötas av skolans verksamhet, 

annars kan konflikter uppstå. Vidare konstaterar Johansen et al. (ibid.) att goda relationer mellan skola 

och vårdnadshavare är en beroenderelation där vårdnadshavare får en förståelse för sitt barns utveckling 

samt att barnets utveckling beror på stöd från både vårdnadshavare och lärare. Samtidigt finns en 

förståelse hos lärarna för att en del vårdnadshavare som inte hjälper sitt barn, faktiskt inte har förmågan 

att hjälpa eller bara kan stödja barnet utifrån sina egna förutsättningar.  Samtliga lärare är då övertygade 

om att dessa barn ändå måste få det stöd de behöver, och detta måste ske på skoltid. En annan aspekt 

som kan begränsa elevens lärande, förutom vårdnadshavarnas egna förutsättningar, är barnets 

uppväxtförhållanden. Om uppväxten sker i en miljö där vårdnadshavarna inte ägnar tid eller intresse åt 

att barnet får uppleva läsning som en naturlig del i hemmiljön, ökar risken för att eleven upplever 

svårigheter i att tillägna sig skriftspråket, enligt Fridolfsson (2015, s. 31). Vidare konstaterar Fridolfsson 

(ibid.) även att skolan måste kompensera för dessa brister i hemmiljön genom att snabbt vidta 

omfattande åtgärder för att säkerställa elevens kommande läsinlärning. 
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9. Diskussion 

Den stora skillnad som framkom mellan hur mycket tid lärarna ägnar åt planering kan bero på att frågan 

som ställdes vid intervjuerna tolkades olika, då några av lärarna främst kan ha tänkt på planeringen för 

elever i behov av särskilt stöd, medan några av lärarna kan ha inkluderat planering för samtliga elevers 

undervisning. Ytterligare en förklaring till dessa markanta skillnader i planeringstid kan till exempel 

bero på skillnader i lärarens sätt att strukturera arbetet, antalet individer i behov av stöd i undervisningen 

och elevgruppens storlek för tillfället. Dessa förklaringar nämns eftersom tiden som ägnas åt planeringen 

kan skifta av flera olika anledningar, anledningar som också påverkar varandra, det vill säga: beroende 

på hur många elever som är i behov av särskilt stöd så kan läraren ändra sin arbetsstruktur och göra 

andra didaktiska val, vilket är val som även påverkas av elevgruppens storlek. Detta kan i sin tur påverka 

hur mycket tid som kan ägnas åt planering, utvärdering och reflektion.  

 

Inom klassrummet finns både möjligheter och begränsningar som påverkar lärarens didaktiska val. Det 

finns en viss fast eller delvis fast (men som kan vara omständlig att flytta på) inredning i varje klassrum 

såsom dörrar, fönster, soffor, större skåp och whiteboardtavla som läraren måste ta hänsyn till vid 

planering av hur elevplaceringen ska se ut samt hur läraren kan skapa olika lärmiljöer i klassrummet. 

Hur placeringen av eleverna görs beror alltså på klassrummets förutsättningar, men också elevgruppens 

storlek och sammansättning. Därför kan det vara viktigt att i undervisningen erbjuda elever många 

alternativ på arbetsplatser, både i och utanför klassrummet. Det kan finnas elever som inte klarar av att 

sitta bredvid eller nära varandra, fönster kan distrahera en elev, en annan elev kan inte fokusera om 

denne sitter längst bak, att placera elever för nära dörren kan inbjuda till spring i korridoren och så 

vidare. Att erbjuda många alternativ av sittplatser ger större möjlighet att skapa en plats för eleven där 

denne kan få ro att koncentrera sig, vilket även kan vara positivt för elevens kunskapsutveckling och 

resultat, något som tydligt visats på södra Sveriges byskola. En annan aspekt som påverkar i 

klassrummet är utsmyckningen av väggarna. Ett överflöd av dekorationer och uppsatt skolarbete kan 

distrahera vissa elever, men denna utsmyckning kan också ha en motsatt effekt och inspirera eleverna. 

Hur väggarna ser ut är emellertid svårt att påverka för lärarna eftersom det tar tid att strukturera eller ta 

ned denna utsmyckning, eller så har lärarna inte tillgång till ett “eget” klassrum utan undervisar flera 

elevgrupper i flera olika klassrum, vilket är fallet på mellersta Sveriges byskola. 

 

På de båda byskolorna är samtliga lärare eniga om att pedagogiskt utbildad och engagerad personal är 

en förutsättning för skolans kvalitet, men i motsättning till detta kan oerfarna och utbildade lärare också 

ha en mycket god pedagogisk kompetens, vilket tidigare nämnts i analyskapitlet. Byskolorna har en hög 

lärartäthet, där samtliga undervisande lärare är pedagogiskt utbildade. Detta innebär att de inte upplever 

att den nationella lärarbristen drabbar deras byskola förrän de är i behov av vikarier, vilket särskilt märks 

på mellersta Sveriges byskola. Majoriteten av dessa vikarier är outbildade, vilket kan drabba ordinarie 

personals tid i de fall som vikarien behöver vägledning. Däremot kan det anses att en outbildad person 

i skolans verksamhet i många fall är bättre än att en elevgrupp står utan en vuxen och då behöver slussas 

in hos en annan klass eller en annan lärare för att kunna delta i skoldagen som vanligt. Ur ett 

lärarperspektiv kan det också vara en avlastning i vetskapen att en vuxen är ansvarig för en klass, istället 

för att läraren ska ansvara för två klasser parallellt eller i kombination. Särskilt kan detta fenomen 

märkas på skolor i B-form: om klassläraren för åk 3-4 är sjuk och ingen vikarie finns att tillgå, måste 

klassläraren för åk 1-2 också ta över åk 3-4. Detta scenario kan fungera under en kortare period, men 

kan bli ohållbart om det fortgår under en längre tid. En intressant aspekt att lyfta är hur elevgruppen, 
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dess individer och elevresultaten påverkas om en vikarie är anställd för att ta hand om klassen vars 

ordinarie lärare är frånvarande. 

 

Flera av lärarna på de båda byskolorna känner att de har ett förtroende till rektorerna, men att de inte ser 

dem så ofta och saknar den fysiska kontakten med dem. En högst trolig påverkan är att rektorerna är 

ansvariga för många skolverksamheter och att avståndet till byskolan är långt, vilket gör att 

möjligheterna att besöka byskolan är begränsade, enligt en rapport från Skolverket (2000) om 

utbildningsvillkor i glesbygd. Däremot är rektorn ansvarig för hur personal organiseras inom byskolan, 

vilket kan medföra att, i de fall då byskolan behöver extra resurser eller mer specialpedagogiskt stöd, 

rektorn placerar denna extra personal på en annan skola i större behov (särskilt nämnt på mellersta 

Sveriges byskola), eller så räcker inte de ekonomiska resurserna till för att byskolan ska få tillgång till 

denna personal (särskilt nämnt på södra Sveriges byskola). På södra Sveriges byskola hade denna 

särskilt tilldelade specialpedagogiska resurs bidragit till att mer individuella träningstillfällen för 

eleverna hade kunnat möjliggöras, vilket på så sätt kan visa sig på elevernas kunskapsutveckling och 

resultat. Om de ekonomiska resurserna var större hade tillgången till specialpedagogiska resurser varit 

högre och de hjälpmedel som önskas hade kunnat köpas in för att ge stöd åt de elever som är i behov av 

det.  

 

Det framkom i studien att södra Sveriges byskola har mer kontakt med närsamhället än vad mellersta 

Sveriges byskola har, särskilt utifrån biblioteksaspekten, eftersom södra Sveriges byskola regelbundet 

besöker det lokala biblioteket. Lärarna på södra Sveriges byskola tror att det är ett bra sätt att stimulera 

till läsning och för att som lärare skapa en uppfattning om vilka elever som besöker biblioteket utanför 

skolan. Eftersom mellersta Sveriges byskola inte har samma möjlighet att besöka biblioteket, är det 

intressant att reflektera över om dessa regelbundna besök har någon betydelse för elevernas resultat i 

läsning och skrivning skiljer sig mellan de två byskolorna. Vidare vore det intressant att undersöka om 

besöken hos biblioteket kan stödja de elever som befinner sig i exempelvis läs- och skrivsvårigheter.  

 

Om skolan får fortsätta sin verksamhet efter ett nedläggningshot blir det ekonomiska stödet reducerat, 

vilket drabbar tillgången till specialpedagogiska resurser, andra extra resurser och ett minskat inköp av 

material. När dessutom mindre barn föds i byskolans samhälle hotas också byskolan, vilket spär på 

motiveringen att lägga ned skolan. I Cederings (2012) studie om vilka konsekvenser byns 

skolnedläggning ger för lokalsamhälle och familj, som tidigare främst nämnts i bakgrundskapitlet, är 

det tydligt att det finns ett starkt band mellan byns invånare och skolan. Vid en nedläggning av skolan 

drabbas inte bara familjernas vardagspussel, elevernas kontakter inom byn, hämtning och lämning till 

skola och vänner på annan ort, utan också det starka emotionella band som finns mellan invånare, skola 

och lokalsamhälle. I den lilla byn är skolan, precis som Cedering (2012, s. 45, 109) skriver, inte bara en 

plats för undervisning, men en plats för trygghet, sociala relationer och gemenskap.  

 

Ramfaktorteorin formulerades för ungefär 50 år sedan, och att jämföra det samhälle, skolklimat och 

skolförhållanden som rådde då med nutiden är inte helt okomplicerat. På 50 år har många reformer inom 

både skola och samhälle skett. Därför kan vårt användande av en teori som grundar sig i ett helt annat 

samhälle än det vi har idag bestridas, även om moderniseringar och nya tankemönster har introducerats 

i teorin. Dagens samhälle är dessutom starkt präglat av den digitalisering som inte fanns i samma 

utsträckning under den tid då ramfaktorteorin formulerades. Detta har inte undersökts i vår studie, men 

vi vill särskilt lyfta aspekten att den ökade digitaliseringen kan ha en påverkan både ramfaktorerna tid 

och ekonomi. Lärarna kan i och med en ökad digitalisering behöva i större utsträckning ägna mer tid åt 
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att förstå de digitala hjälpmedel som ska användas, men dessa digitala hjälpmedel kan skolan även 

behöva investera i för att eleverna ska få möjligheten till en utbildning i enlighet med de direktiv som 

finns i dagens läroplan.  

 

Utifrån de resultat som framkommit ligger fokus på lärarens upplevelser och uppfattningar. En aspekt 

vi vill lyfta är att elevens förutsättningar också kan ha en påverkan på undervisningens utfall och elevens 

skolsituation. Det är därför intressant att reflektera över hur eleven upplever saker utanför skolan, både 

innan skoldagens början, men också efter skoldagens slut. Hur eleven presterar i skolan kan påverkas 

av aspekter som sömn, mat, familj- och vänskapsrelationer, fritidsaktiviteter, aktivitet på internet och 

sociala medier och hemförhållanden.  

 

För vårdnadshavare som är mitt uppe i valet av skola för sitt eller sina barn kan en byskola ibland vara 

aktuellt. Det är då viktigt att vårdnadshavarna är insatta i vilka förutsättningar byskolan har så att det 

finns en förståelse för vilka aspekter som kan ha en inverkan på den lilla skolans verksamhet. 

Vårdnadshavarnas medvetenhet om byskolans förutsättningar kan vara avgörande för om eleven får en 

långvarig utbildning vid byskolan, som vanligtvis utstrålar trygghet, när hotet om nedläggning är 

ständigt återkommande. 
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10. Slutsats 

Studiens syfte var att undersöka hur lärarna på två byskolor, en i södra Sverige och en i mellersta 

Sverige, upplever att ett antal ramfaktorer påverkar deras undervisning och arbetssituation. De resultat 

som studien visar är däremot med säkerhet inte unika för de två byskolorna utan snarare något som 

majoriteten av Sveriges lärare upplever, särskilt kan då lärarnas upplevelser av tidsbristen och den 

åtstramade ekonomiska situationen nämnas. Något som är tydligt är att rektorer och specialpedagogiska 

resurser inte syns till särskilt ofta i de två undersökta byskolorna, vilket inte behöver vara fallet för 

skolor som ligger i nära anslutning till centralorten. Resultatet visar även att de ramfaktorer vi tagit upp 

i studien både möjliggör och begränsar lärarnas undervisning och arbetssituation, där ramfaktorerna som 

främst påverkar byskolorna är tid, ekonomi och personal enligt lärarnas upplevelser i dagsläget.  

 

Utifrån det resultat studien som visar kan däremot inte några generella slutsatser dras. Detta beror på att 

resultatet å ena sidan kan påverkas av var byskolan är placerad i relation till centralorten och å andra 

sidan på grund av hur skolans verksamhet fungerar i dagsläget. Om studien hade genomförts på samma 

sätt igen om några år, på andra eller på samma byskolor, hade det resultat som framkommit förmodligen 

varit annorlunda.  

 

Vi vill föreslå en undersökning som handlar om hur lärares undervisning specifikt i läs- och 

skrivsvårigheter påverkas av förutsättningar utanför lärarens direkta kontroll. Vi vill även 

uppmärksamma och uppmuntra till vidare jämförande forskning om hur ramfaktorer kan påverka 

byskolor och elevers resultat. Vi föreslår därför forskning om byskolors tillgång till specialpedagogiska 

resurser och om detta kan kopplas till de resultat som elever i behov av särskilt stöd uppnår.   

 

Avslutningsvis kan vi konstatera, genom att blicka tillbaka till Ulf P. Lundgrens bärande tanke inom 

ramfaktorteorin, att förståelsen för undervisningsprocessen grundar sig i en förståelse för att 

undervisningen påverkas av de olika gränsdragningar som görs. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor 

Ramfaktor: Tid 

Lärare undervisar inte bara i skolan, utan har en mängd andra åtaganden utanför klassrummet. 

● Det talas ofta om den stora tidsbristen lärare har, på vilket sätt märker du av den i 

undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter? 

● Hur mycket tid ägnar du åt att planera, utvärdera och reflektera undervisningen för en elev med 

läs- och skrivsvårigheter? 

Ramfaktor: Personal 

Det råder stor lärarbrist i landet och det finns mycket obehörig personal i skolans verksamhet. 

● Hur tänker du gällande personalbristen som råder i landet? 

● Vilka undervisningssituationer av elever i läs- och skrivsvårigheter skulle kunna underlättas av 

mer personal? 

● Enligt den tidigare forskning som gjorts är pedagogiskt utbildad och engagerad personal en 

förutsättning för skolans kvalitet, hur går dina tankar kring det?  

Ramfaktor: Gruppstorlek 

Elevantalet kan ibland ha betydelse för hur mycket tid läraren kan ägna åt varje elev.  

● Hur påverkar antalet elever din undervisning av elever i läs- och skrivsvårigheter? 

● Vilka möjligheter (inom läs- och skrivsvårigheter) finns utifrån gruppens sammansättning? 

● Vilka begränsningar (inom läs- och skrivsvårigheter) kan uppstå utifrån gruppens 

sammansättning? 

Ramfaktor: Lokaler 

Den fysiska skolmiljön påverkar lärarens didaktiska val och arbetsmiljön har betydelse för både lärare 

och elev. 

● Hur tänker du att lokalerna kan utnyttjas på ett, för din undervisning, bra sätt? 

● På vilket sätt kan eventuell förändring av lokaler underlätta undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

Ramfaktor: Ekonomiska resurser 

Kommunens och skolans ekonomi har stor betydelse och kan både hjälpa och stjälpa.  

● På vilket sätt påverkas din undervisning i läs-och skrivsvårigheter utifrån ekonomiska 

styrmedel?  

● Hur tänker du gällande att eventuella införanden av extra anpassningar kan vara 

resurskrävande (att skolan t.ex. inte har ekonomin till att köpa in hjälpmaterial el. dyl. till 

enskild elev)?  

● Vilken inverkan hade ytterligare ekonomiska resurser/styrmedel haft på din undervisning i läs- 

och skrivsvårigheter? 

 

Ramfaktor: Skolans ledning och organisation 

Varje skola måste hantera interna frågor om makt, demokrati, ekonomi och information. Vilka beslut 

som fattas kan få konsekvenser för verksamheten och påverka undervisningens kvalitet.  
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● Hur kan beslut inom regionen/kommunen påverka din undervisning i läs- och skrivsvårigheter 

(satsningar på personalutbildning, kunskapslyft osv.)?  

● Hur mycket fortbildning finns att tillgå gällande extra anpassningar?  

● Hur upplever du stödet från rektor i frågan om läs-och skrivsvårigheter? 

● Hur ofta/på vilket sätt har skolan tillgång till specialpedagogiska resurser? 

Ramfaktor: Närsamhället 

Samhällsstrukturen i skolans närområde kan ge indirekt eller direkt påverkan på undervisningen.  

● Hur påverkas skolans läge att resurser såsom specialpedagog når ut till skolan så ofta som 

önskas? 

● Hur tänker du i frågan om att närsamhället kan ha påverkan på undervisningen i läs- och 

skrivsvårigheter? 

Ramfaktor: Kulturer och Vårdnadshavare 

Det är en naturlig del av skolan av vårdnadshavare intresserar sig för och engagerar sig i vad som händer 

i skolan. Föräldrars kunskap, engagemang och önskemål kan både vara en tillgång och  ge konsekvenser 

för undervisningens utformning.  

● Hur kan elevens och vårdnadshavares kulturella bakgrund ha påverkan på undervisningen för 

elever i läs-och skrivsvårigheter?   

● På vilket sätt påverkar relationen med vårdnadshavare elevens undervisning i läs-och 

skrivsvårigheter?  

● Om stöd från vårdnadshavare inte finns, hur arbetar du då för att eleven ska få det stöd och de 

eventuella anpassningar denne har rätt till?  

 

Avslutande intervjufråga: 

Förutom de faktorer vi talat om, på vilka sätt tänker du att andra eventuella faktorer kan ha för påverkan 

på din undervisning i läs-och skrivsvårigheter?  
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Bilaga 2. Blankett med bakgrundsfakta 

Information om bakgrundsfaktorer 

 

1. Är du legitimerad lärare? 

o Ja 

o Nej 

o Utbildning pågår 

 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

o 0-5 år 

o 5-10 år 

o 10-15 år 

o 15+ år 

 

3. I hur många år har du arbetat på nuvarande skola? 

o 0-5 år 

o 5-10 år 

o 10-15 år 

o 15+ år 

 

4. Vilken/vilka årskurs(er) undervisar du i just nu? 

o Förskoleklass 

o  Åk 1 

o  Åk 2  

o    Åk 3   

o Åk 4  

o Åk 5    

o Åk6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hur många elever består elevgruppen du undervisar av? 

o 10 – 15 elever 

o 15 – 20 elever 

o 20 – 30 elever 

Område: 
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Bilaga 3. Exempel på transkription 

Intervjuare Emma: På vilket sätt påverkas din undervisning i läs-och skrivsvårigheter utifrån 

ekonomiska styrmedel?  

 

Lärare 1A: Ja alltså när vi inte har haft någon specialpedagog, för så har det varit under tider så har det 

inte ens funnits en. Tjänsterna kanske varit för liten eller dem har, det har inte funnits någon alls. Ingen 

som har sökt de tjänster som funnits, då har det ju varit så att man måste allting på egen hand. Du måste 

själv vara specialpedagog och det är ju så. Den utbildningen har man inte. Men sen har man kunskaperna 

om eleven så man vet ju liksom kanske vad den behöver men man vet inte alltid hur man ska komma 

dit. Och då har det ju egentligen inte varit ett sparbeting, kan man inte säga. Men… om man drar ner på 

personal så att man hela tiden har fokus på att det ska vara budget i balans så… betyder det ju att det i 

slutändan så kommer vara mindre tid för mig för den eleven. Alltså det är ju så precis som att det blir 

mindre tid för undervisning, det blir mindre tid för alltihopa du måste liksom skala av en massa och det 

blir en sämre kvalitét på undervisningen för alla. Det är ju lite så. 

 

Intervjuare Sara: På vilket sätt påverkas din undervisning i läs-och skrivsvårigheter utifrån 

ekonomiska styrmedel?  

 

Lärare 2A: Jag kan inte säga att det är så mycket. Vi har ju köpstopp. Vi får ju inte handla vad som 

helst men mycket av dom här läs och skriv handlar ju om hur, vad jag gör med eleven liksom hur jag 

lär dom och här finns ju digitala möjligheter liksom. Jag känner inte… skulle jag kommer och säga att 

jag vill öka måluppfyllelsen för den här eleven, jag behöver ha det här programmet då tror jag inte att 

någon skulle säga stopp. Säg att, eh fast det är köpstopp så kan jag säga att det har nog ingen betydelse 

för den här klassen. Det skulle vara värre om säga ni får inte köpa några läromedel nästa år, då skulle 

det liksom bara ”jaha” vem ska ta fram allt material. Då kommer det ju, men nu kommer det ju inte 

vara så men skulle nån säga så skulle vi bara ”aha nu måste min planeringstid tredubblas såhär för att 

producera material” för det har man inte tid med. Man måste bara kunna hämta på nät eller ur böcker 

liksom för att spara tid tycker jag.  

 

Intervjuare Emma: Hur tänker du gällande att eventuella införanden av extra anpassningar kan 

vara resurskrävande (att skolan t.ex. inte har ekonomin till att köpa in hjälpmaterial el. dyl. till 

enskild elev)?  

 

Lärare 1C: Jo men vi har också vart en sån här skola som varit nedläggningshotad och det kan vi ju få 

höra det än idag. Alltså nu är vi inte det längre men många frågar hur länge får ni vara kvar och att vi är 

så få och att vi kostar pengar för att vi liksom finns här ute. Och att det är på bekostnad på andra skolor 

att dom inte får i stan att dom inte får för att vi har <nämner skolans namn> där ute, sånt har vi hört.  

Och det är ju inte alls roligt att vi liksom går och bara tickar massa pengar ungefär i onödan. Så att det 

känner man ju verkligen att det är inte kul. Men också nu känner jag för att vi blir färre i gruppen i höst 

så är det bara en lärare som får vara i 4, 5, 6:an. Och det känner man ju också man ska va ensam på tre, 

även om det är en liten grupp om det är 10-11 elever så känner man ändå man ska göra allting. Man ska 

ha alla ämnen, man ska stå där, man ska betygsätta och man ska nå alla dom här målen. Så det tycker 

jag en sån här besparing som gör att man känner att det kommer bli jättetufft. Att man inte kommer 

hinna med, att man inte kommer orka, man kommer liksom även om man inte kommer stå helt ensam 
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hela tiden för man måste, timmarna räcker inte till. Tiden räcker inte till till att jag ska, då skulle jag få 

jobba jättemycket. Men det känns liksom som att det kommer bli skillnad. Och det är en besparing.   

 

Intervjuare Sara: Om du till exempel vill införa en extra anpassning, hur tänker du då gällande 

att det införandet kan vara resurskrävande till exempel att skolan inte har ekonomin till att köpa 

in nåt?  

 

Lärare 2B: Då skulle jag vilja ha typ nån studio eller nånting för det är ju jag van vid till alla, för då 

kan, då får man reda på lektionen när dom börjar att det här ska vi göra och så går man in till en studio 

eller ja, med en annan vuxen och då vet den vuxne liksom så får dom liksom mera hjälp, det är helt 

klart. Men det finns det inga pengar till men ja. Det är ju faktiskt, där jag jobba förut, det rektorsområdet 

blev ju faktiskt lite känt för sina studior.  

 

Intervjuare Sara: så du skulle hellre välja någonting sånt än att välja nån extra läromedel eller ett 

material? 

 

Lärare 2B: Ja det skulle jag göra. Och det här i studion kan ju vara allt ifrån, kan ju vara speciallärare 

men det kan ju också bara vara en pedagogisk personal som liksom förstår vitsen med det. Så var det 

på mitt förra rektorsområde då tror jag det var förskollärare och lågstadielärare, men dom gick ända 

upp till högstadiet. Ja men det var ju liksom läsningen som var problemet för dom och då hade ju dom 

strategierna och så kunde dom liksom hjälpa dom så. Man hjälper dom ju för att dom nästa gång ska 

liksom förstå hur kan jag göra, som just när jag berättade om den här uppgiften med dom här eleverna 

då då, att nästa gång du får en faktatext, titta på frågan, att du liksom får den strategin… så ja jag tror 

lite på studio. 
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Bilaga 4. Medgivandeblankett 

Medgivande till deltagande i studie 
 

Studien, som kommer att handla om lärares förutsättningar att undervisa elever i läs- och 

skrivsvårigheter i två mindre skolor, kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien 

utförs av Emma Jakobsson och Sara Sundbom som går sjätte terminen på lärarprogrammet vid 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

 

Jag har tagit del av informationen om studien och jag är införstådd med att en intervju kommer 

genomföras. Författarna till studien har gett mig tydlig information om studien. 

 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig och när 

som helst kan avbrytas utan motivering, både av mig och av författarna. Jag vet att jag kan begära att 

forskning inte utförs på insamlade data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av den insamlade datan, och att datan förvaras på ett sådant sätt att 

varken deltagare eller skola kan identifieras. Jag vet att insamlad data endast är avsedd för forskning 

och forskningsrelaterade verksamheter vid Uppsala universitet. 

 

 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att delta i ovan nämnda studie: 

 

 

Undervisande lärares namn: ……………………………………………… 

 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

....................................................................... 

Ort och datum    

 

 

.......................................................................  

Underskrift undervisande lärare   

 

 
 

 

 

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet 

Box 2136, 750 02 Uppsala 
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