
  

  
  

 
  
  

  
     

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Examensarbete i 
Pedagogik med 
inriktning mot vuxna 
och arbetsliv C, 15 hp 
 

Rapport VT 2016 

Varning – Klämrisk!  
- Lärares autonomi som ett multidimensionellt fenomen  

  

Johan Ryman 
Karin Söderström 

 
Handledare: Wieland Wermke 

Examinator: Anne Berg 



  
  

Sammanfattning  
Den här studien ämnar undersöka hur lärare uppfattar sin autonomi inom olika områden av deras 
yrke och fungerar som en förstudie till ett forskningsprojekt. Begreppet autonomi är 
mångfacetterat, men kontroll över yrket och inflytande över beslutsprocesser utgör en stor del av 
det. Uppsatsen fokuserar på lärare i grundskolan och gymnasiet. Tre forskningsfrågor formulerades 
för att fånga in begreppet autonomi. Dessa är: Hur uppfattar lärare sin professionella autonomi?, 
Hur skiljer sig lärares uppfattningar angående olika dimensioner av autonomi (olika nivåer och 
olika områden i yrkeslivet)? samt Hur väl korrelerar olika delar av lärares uppfattade autonomi 
med varandra?. Studiens empiri samlades in genom kvantitativ metod i form av en webbenkät 
vilken 93 personer svarade på. Merparten av lärarna svarade på enkäten via facebookgrupper även 
om flera olika kanaler användes för att nå ut till möjliga respondenter. Det teoretiska ramverket 
består i Frostensons tre nivåer av autonomi, LaCoes sex komponenter gällande lärares 
yrkesautonomi och Ballous individuella autonomi vilka tillsammans skapar en multidimensionell 
konstruktion. Tidigare forskning behandlar hur de senaste decenniernas skolreformer i Sverige 
omformat lärarprofessionen men består också i utländsk forskning gällande lärare och deras 
autonomi.  
 Uppsatsens resultat visar att lärare uppfattar sin autonomi som både stor och liten beroende 
på vilket område av autonomi som åsyftas. Respondenterna anser sig ha litet inflytande gällande 
ekonomiska beslut vilka även visar sig vara de beslut de uppfattar är viktigast i skolans verksamhet. 
Vidare uppfattar lärarna som svarade på enkäten sin autonomi som hög vad gäller sådant som rör 
deras klassrumsmiljö och undervisning.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
Nyckelord: Lärare, autonomi, läraryrke, yrkesautonomi  



  
  

Abstract  
This study serves as a pilot study for a research project and aims to investigate how teachers 
perceive their autonomy in different domains of their profession. Autonomy as a concept is 
multifaceted but control over the profession and influence in decision-making processes constitute 
a great part of it. The study focuses on primary, secondary and high school teachers. Three research 
questions were formed to capture the term autonomy. These are: How do teachers perceive their 
professional autonomy?, How do teachers perceptions differ in the various dimensions of 
autonomy (different levels and domains of the worklife)? and How well do various domains of 
teachers perceived autonomy correlate?. The data of the study was collected by quantitative 
method via a web-based questionnaire which was answered by 93 persons. The main part of the 
teachers answered the questionnaire through facebook groups despite having used several other 
different channels to reach out to possible respondents. The theoretical framework consists of 
Frostenson’s three different levels of autonomy, LaCoe’s six components of teacher autonomy and 
Ballou’s themes within individual autonomy which together create a multidimensional 
construction. Previous research discusses how school reforms of the recent decades in Sweden have 
reshaped the teaching profession but it also consists of foreign research of teachers and their 
autonomy. 
 The results of the study indicates that teachers perceive their degree of autonomy as both 
high and low depending on what domain referred to. The respondents consider themselves having 
a small influence regarding economical decisions which also is considered the most important 
decisions in school’s activities. Furthermore the teachers who responded perceive their degree of 
autonomy as high regarding the classroom environment and teaching. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
Keywords: teacher, autonomy, teaching profession, professional autonomy   



  
  

Innehållsförteckning 
1. Inledning ...................................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ................................................................................................................................ 2 

1.2 Syfte ....................................................................................................................................... 2 

1.3 Frågeställningar ...................................................................................................................... 2 

1.4 Begränsningar ......................................................................................................................... 2 

2. Tidigare forskning ........................................................................................................................ 3 

2.1 Litteratursökning .................................................................................................................... 3 

2.2 Läraren som en aktör mitt emellan ......................................................................................... 3 

2.3 Decentraliseringen och lärares autonomi: en historisk kontext ............................................. 4 

2.4 Skolan som marknad och lärares autonomi ............................................................................ 5 

2.5 Deprofessionalisering och lärares autonomi .......................................................................... 6 

2.6 Lärares autonomi ur olika perspektiv ..................................................................................... 7 

2.7 Makro ..................................................................................................................................... 7 

2.8 Meso ....................................................................................................................................... 8 

2.9 Mikro ...................................................................................................................................... 8 

2.10 Summering av tidigare forskning gällande lärares autonomi ............................................... 9 

3. Teoretiskt ramverk ..................................................................................................................... 10 

3.1 LaCoes sex komponenter ..................................................................................................... 10 

3.2 Frostensons tre nivåer av autonomi ...................................................................................... 10 

3.3 Ballous sex teman av autonomibegreppet ............................................................................ 12 

3.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket ....................................................................... 13 

4. Metod ......................................................................................................................................... 15 

4.1 Metodval ............................................................................................................................... 15 

4.2 Utformning av enkäten ......................................................................................................... 16 

4.3 Urval ..................................................................................................................................... 18 

4.4 Analyssätt ............................................................................................................................. 18 

4.5 Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 19 

4.6 Forskningsetiska överväganden ........................................................................................... 19 

5. Resultat och analys .................................................................................................................... 21 

5.1 Lärares uppfattningar angående deras professionella autonomi .......................................... 21 

5.2 Lärares uppfattningar angående deras kollektiva autonomi ................................................. 24 

5.3 Lärares uppfattningar angående deras individuella autonomi .............................................. 28 



  
  

5.3.1 Lärares uppfattade individuella autonomi enligt Ballous sex teman ................................ 29 

5.4 Intern korrelation mellan de tre olika modellerna/teorierna ................................................. 30 

5.5 Sammanfattning resultat och analys ..................................................................................... 32 

6. Sammanfattande diskussion ....................................................................................................... 34 

6.1 Studiens bidrag och begränsningar ...................................................................................... 37 

7. Referenser .................................................................................................................................. 39 

Bilagor ........................................................................................................................................ 41	  

  
Figurförteckning 
Figur 1. Olika perspektiv på autonomi och dess aktörer samt påverkansprocesser ......................... 9	  
Figur 2. De sex viktigaste komponenterna av begreppet autonomi enligt LaCoe ......................... 10	  
Figur 3. Tre nivåer av autonomi enligt Frostenson ........................................................................ 12	  
Figur 4. De sex viktigaste temana inom individuell autonomi enligt Ballou ................................ 13	  
Figur 5. Modell över autonomi som multidimensionellt fenomen ................................................ 14	  
Figur 6. Operationalisering ............................................................................................................ 17	  
Figur 7. Hopslagning av frågor om individuell autonomi enligt Ballou till sex items .................. 55	  
 
Tabellförteckning 
Tabell 1. Autonomi på olika nivåer i skolvärlden ............................................................................ 7	  
Tabell 2. Lärares uppfattade professionella autonomi ................................................................... 22	  
Tabell 3. Lärares uppfattade status i Sverige och andra länder ..................................................... 23	  
Tabell 4. Länder vars lärare ansågs ha högre status enligt respondenterna ................................... 24	  
Tabell 5. Lärares uppfattade kollektiva autonomi ......................................................................... 25	  
Tabell 6. Lärares uppfattade kollektiva inflytande på deras egen skola ........................................ 26	  
Tabell 7. Viktigaste besluten i skolans verksamhet ....................................................................... 27	  
Tabell 8. Lärares uppfattade individuella autonomi ...................................................................... 28	  
Tabell 9. Den enskilde individens uppfattade autonomi enligt Ballous sex teman ....................... 29	  
Tabell 10. Korrelation mellan Frostensons individuella nivå av autonomi samt komponenter och 
teman av LaCoe/Ballou .................................................................................................................. 31	  
 
  
  



1  
  

1. Inledning 

  
“the capacity of an agent to determine its own actions through independent choice 
within a system of principles and laws to which the agent is dedicated.”  Definition 
av autonomi (Ballou, 1998)  

  
Resultaten från den senast färdigställda PISA-undersökningen pekar på en nedåtgående trend av 
svenska elevers prestationer i skolan (Skolverket, 2013). Mexiko och Chile var 2012 de enda av 
OECD-länderna vars resultat var signifikant sämre än de svenska i alla delar av mätningen (ibid.). 
Dessa negativa resultat går att jämföra med svenska elevers resultat från PISA-mätningen år 2000 
då Sveriges resultat låg över medel i alla delmoment (Skolverket, 2001). Skolverket (2013) 
diskuterar några möjliga faktorer till varför resultaten har sjunkit. Dessa är bland annat resultat som 
tyder på en ökad skolsegregation, stor variation i fördelningen av resurser mellan skolor i 
kommuner och kvaliteten på undervisningen. Kvaliteten på undervisningen är enligt rapporten 
svårmätt, men bör påverkas av ett antal direkta och indirekta faktorer som rör rekryteringen till 
läraryrket, dess status och de förutsättningar som ligger till grund för undervisningen (Ringarp, 
2011). Samtidigt som de flesta länder i västvärlden, precis som Sverige, har sjunkande resultat i 
PISA-mätningarna hamnar Finland högt i dessa mätningar. Det Lopez (2012) framställer som unikt 
hos de finländska skolorna har stora likheter med de svenska, dock verkar en av de största 
skillnaderna mellan finsk och svensk skola vara hur stor del inflytande lärarna har över sin egen 
profession.    

De senaste 30 åren har det svenska skolväsendet genomgått stora förändringar. En större 
decentralisering och adaptionen av New Public Management (NPM) har gett större makt till 
kommuner och rektorer. Lundström (2015) menar även att “kunder” till skolan fått mer inflytande 
och förklarar att han med “kunder” menar elever. Alla dessa faktorer förklarar Lundström (ibid.) 
har medverkat till att läraryrkets autonomi har förändrats. I och med att NPM tagit steget in i 
skolans värld har de skolor som visat upp ett bra resultat favoriserats och fått mer pengar, vilket 
har satt stor press på lärare att de måste visa upp goda resultat, exempelvis i form av elevers betyg 
(Sjöberg, 2011). I samband med dessa reformer menar Stenlås (2011) att det har skett en 
deprofessionalisering av läraryrket där liten hänsyn har tagits till hur förändringarna har påverkat 
lärarkåren. Skolan skiftade under den här tiden fokus från att vara mätbar av utbildningsmässiga 
till ekonomiska skäl på grund av en ökad mål- och resultatstyrning vilken resulterade i försämrade 
förutsättningar för läraren att undervisa på det sätt hen ansåg var bäst. Stenlås (2011) diskuterar 
hur begreppet professionalism också har förändrats under den här tiden, hur det från början syftade 
på lärarens expertis inom det område som denne skulle förmedla till att det nu syftar på lärarens 
förmåga att skapa något mätbart.  
 Läraryrket innebär idag så mycket mer än att bara lära ut kunskap till eleverna. Läraren ska 
kunna utbilda elever med olika bakgrund och behov i samma klass, vara en rådgivare till föräldrar 
och ha god pedagogisk förmåga samtidigt som hen ska uppdatera sin egen kompetens (Schleicher, 
2016). Lärarens yrkesroll är mångfacetterad. Har möjligheter att vara med och utforma sitt arbete 
tagits ifrån dem? Lärarna är hårt styrda av läroplaner och mål som sätts upp av andra, även om de 
har möjligheten att utforma hur utbildningen sker inom klassrummets fyra väggar verkar makten 
till förändring och beslut ligga någon annanstans. Det handlingsutrymme som läraren har kan verka 
som ett spel för galleriet. Utan att få vara med att påverka kan individen känna en meningslöshet 
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att arbeta - hur ska läraren kunna engagera eleverna att utvecklas om läraren inte själv känner 
gnistan att lära framtidens individer?  
 Läraryrkets autonomi är intressant ur ett arbetslivspedagogiskt perspektiv för att se till 
lärarens funktion i sin yrkesroll och möjlighet till att påverka. Läraren besitter den kompetens och 
utbildning som krävs för att lära ut, men makten att påverka har tagits från dem mer och mer i takt 
med att resultaten i skolan tvingats bli mer mätbara. Ämnet är idag aktuellt och samhällsviktigt då 
läraryrket i framtiden kommer stå inför ett stort rekryteringsbehov. För få lärare skulle kunna 
resultera i överfulla klasser och minskade möjligheter för elever att få den hjälp de behöver. Den 
mål- och resultatstyrning som skolan fokuserar idag leder till minskad autonomi för lärarna och 
deras främsta uppgift, att lära ut och forma framtidens kompetens, reduceras till ett 
avbockningsformulär för att nöja intressenter med vinstintresse. Det är av ovan nämnda 
anledningar av stor vikt att få ta del av lärares egna åsikter om deras yrkesmässiga autonomi.  

1.1 Bakgrund 
Den här uppsatsen är en pilotstudie till ett forskningsprojekt1 som ämnar undersöka lärares 
autonomi i olika nationella kontexter. Forskningsprojektet diskuterar hur lärares autonomi måste 
brytas ut ur skolan då denna är ett komplext nätverk av flera aktörer som i sin tur påverkar varandras 
autonomi (Wermke & Salokangas, 2015).   

Uppsatsen fungerar som en pilotstudie och kommer utgå ifrån begreppet autonomi som ett 
multidimensionellt fenomen där olika dimensioner av autonomi har olika innebörder.   

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka lärares uppfattade möjlighet till medbestämmande i sin 
yrkesroll samt att se till vilka instanser som lärarna anser ha störst påverkan i deras yrke.   

1.3 Frågeställningar  
1) Hur uppfattar lärare sin professionella autonomi?  
2) Hur skiljer sig lärares uppfattningar angående olika dimensioner av autonomi (olika nivåer och 
olika områden i yrkeslivet)?  
3) Hur väl korrelerar olika delar av lärares uppfattade autonomi med varandra?  

1.4 Begränsningar 
Den här uppsatsen handlar främst om lärare och deras yrkesliv även om andra aktörer också berörs, 
så som rektorer och elever. När dessa berörs är det dock i form av andra sidan av ett snöre: läraren 
håller i ena änden medan motstående part byts ut mot någon annan. Således ligger fokus alltid på 
lärare som yrkesgrupp i relation till andra aktörer i deras yrkesliv. Denna uppsats behandlar alltså 
lärares åsikter och uppfattningar om deras egen autonomi.  

                                                                                                 
1  VR-projekt med diarienummer 2015-01448, ”Lärares autonomi i Sverige, Finland, England och Tyskland” 
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2. Tidigare forskning 
För att skapa förståelse för läraryrkets autonomi är det av vikt att lyfta fram tidigare forskning och 
klargöra hur denna förhåller sig till förändringarna av yrkesrollen genom decentralisering, 
deprofessionalisering och marknadiseringen av den svenska skolan. Följande kapitel ämnar visa på 
mångfalden av infallsvinklar gällande läraryrkets autonomi och avser fungera som en introduktion 
till ämnet genom att utreda och förklara komplexiteten i hur detta ämne har behandlats i tidigare 
forskning.  

2.1 Litteratursökning  
Då den här uppsatsen skrivs som en förstudie till ett forksningsprojekt har viss litteratur tagits fram 
i samråd med vår handledare, dock har även litteratur sökts av författarna själva i ett försök att 
påträffa mer litteratur i ämnet.  

I samråd med uppsatsens handlare har Libris och EBSCOhost använts vid sökning. Via 
Libris söktes först svensk litteratur för att hitta relevant forskning kring svenska lärares autonomi 
genom sökorden: “lärare + autonomi”, “autonomi + lärare”, “autonomi i läraryrket” samt 
“teacher + autonomy”. Då denna sökning enbart gav ett fåtal träffar som behandlade uppsatsens 
ämne operationaliserades begreppet autonomi för att på så sätt hitta mer forskning. De sökord som 
användes vid vidare sökning i Libris var: “lärare + självstyre”. Denna sökning genererade dock 
inte heller mycket användbart material vilket ledde till att vi för att hitta fler relevanta träffar 
utökade sökningen på Libris med autonomi som inte enbart berörde läraryrket. Sökorden: 
“autonomi”, “självbestämmande”, samt “självstyre” gav en del träffar, men genererade inga 
texter som gick att använda i relation till uppsatsen syfte.  

Libris innehöll inte tillräckligt med material för att kunna skapa en fullskalig redogörelse 
över tidigare forskning på området vilket resulterade i att sökningen utökades via databasen 
EBSCOhost. De sökord som användes var: “teacher + autonomy”, “autonomy + in + school” och 
“autonomy”. Dessa sökningar gav ett brett urval av material som ansågs vara relevant för den här 
uppsatsen. Det flesta träffarna som var av relevans berörde studier gjorda i andra länder, men 
ansågs trots detta innehålla viktiga aspekter av lärare och deras uppfattade autonomi som gick att 
relatera till en svensk kontext och ge en djupare förståelse av begreppet.   

2.2 Läraren som en aktör mitt emellan 
Skolan har alltid varit en institution där läraren både ska förmedla kunskap och socialisera in 
eleverna i ett samhälle med dess rådande normer och regler (Ingersoll, 1996, 2003). Läraren har 
varit, och är fortfarande, en knutpunkt mellan många instanser i skolans värld. Lärare sitter i sin 
yrkesroll i kläm mellan aktörer med olika agendor, huvudmannen vill se vinst och föräldrarna vill 
se goda resultat från sina elever. Ingersoll (1996) liknar det här förhållandet med förmän på 
industrier som har krav både uppifrån i hierarkin men också nedifrån, från deras underställda 
arbetare på golvet. Förmannen blir på så sätt individen i mitten (man in the middle) (ibid.). 
Fredriksson (2010) skriver att svenska lärare tack vare decentraliseringen inte enbart måste svara 
under statens skolpolitik utan numera också förhålla sig till de regler som kommunen sätter upp för 
skolan. Således menar även Fredriksson (ibid.) att läraren befinner sig i en mellanposition mellan 
rektor och elever vilket tyder på att Ingersoll (1996, 2003) och Fredriksson (2010) har liknande 
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uppfattningar om lärarens position trots att deras resonemang utgår ifrån två olika nationella 
kontexter.  

I en artikel från 1996 förklarar Ingersoll att det finns två sätt att se på skolan, beroende på 
vilket som används återspeglas två olika resultat. Det ena och mer traditionella synsättet menar att 
skolan är för decentraliserad. För lite kontroll och ett för löst styrt system beskrivs skapa 
ineffektivitet och en kaotisk miljö i skolan. Det andra och mer moderna synsättet menar att skolan 
som organisation inte är tillräckligt decentraliserad. Anhängare av det senare synsättet menar att 
lärare blir för hårt styrda och har för liten egen kontroll över sitt arbete vilket urholkar deras 
yrkesroll då de inte får använda sin kompetens på det sätt de finner passar bäst. Ingersoll (1996) 
förklarar i sin artikel hur båda de här synsätten kan vara aktiva samtidigt.   

Vidare förklarar Ingersoll (1996) att det beror på vilken nivå som han refererar till som 
zoner, som är i fokus. Zonerna kommer i fortsättningen att benämnas som arenor då det är en 
lämplig översättning till det svenska språket. Så här skriver Ingersoll själv om arenorna: “The 
schoolwide zone consists of administrative activities: school coordination, management, planning, 
and resource allocation. The classroom zone consists of teaching and educational activities, often 
referred to as the technical or productive core” (1996, s. 162). Kontroll är enligt Ingersoll (1996) 
kärnan i de båda arenorna och en viktig del av autonomibegreppet.   

I resultaten av sin undersökning fann Ingersoll (1996) att ju mer kontroll och inflytande en 
lärare hade på sin arbetsplats desto färre konflikter genererades vilket främjade samarbetsvilja och 
en mer samstämmig organisation. På det här sättet kopplas resonemanget till läraren som en aktör 
med stor kompetens inom sitt arbetsområde, men som sitter i kläm då hen inte har möjlighet att 
utöva inflytande och kontroll. Om en lärare ges mer kontroll över sitt arbete kommer hen troligtvis 
vara mer engagerad vilket i sin tur leder till en godare relation med både överordnade och 
underordnade instanser och ger hög grad av autonomi till läraren att utöva sitt yrke (ibid.).  

För att illustrera hur det kan gå ifall lärare har litet inflytande på sin skola tar Ingersoll 
(1996) upp ett exempel när sådant kan ske och vilka konsekvenser det kan ge. På en skola bestämde 
rektor och den administrativa ledningen att mössförbud skulle införas. De kallade alla lärare till ett 
möte där de fick information om hur den nya ordningsregeln i skolan skulle följas och hur lärarna 
skulle se till att eleverna följde den. Det var först vid detta möte som ledningen frågade vad lärarna 
tyckte om den nya ordningsregeln. Några lärare tyckte det var en bra regel och några tyckte inte 
den var nödvändig alls. De som inte tyckte om regeln följde den inte heller, de tillät elever att ha 
mössor på sig, medan andra lärare försökte få elever att ta av sig dem. Detta skapade en konflikt 
mellan lärare och elever samt rektor och elever, men skapade också vissa slitningar mellan lärarna 
som implementerade regeln och de som inte gjorde det. Tillslut påverkade det även undervisningen 
vilket gjorde att regeln blev kontraproduktiv för skolan. Detta exempel visar att lärarna är 
individerna i mitten (men in the middle) då de fått regler att följa från rektor och administrativ 
ledning och samtidigt upplevt påtryckningar då de har försökt implementera dessa regler bland 
elever.   

2.3 Decentraliseringen och lärares autonomi: en historisk kontext 
Fram till början av 1990-talet var skolan centralt styrd i.e. styrd av staten. Skolgången skulle se 
likadan ut för alla oberoende av var i landet man befann sig och vilken socioekonomisk bakgrund 
man hade. Alla skulle ha samma möjligheter. Sedan dess har en kommunalisering av skolan skett 
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vilket har inneburit att makten och inflytandet över skolan har flyttats från att vara förlagd centralt 
(svenska staten) till att vara decentraliserad (kommunal nivå). För kommunerna har denna 
förändring möjliggjort att de har kunnat påverka skolan i större utsträckning i frågor som 
exempelvis resursfördelning i form av vad pengar används till och hur många lärare som behövs 
per antal elever (Skolverket, 2009). Skolverkets (ibid.) rapport om grundskolan visar också att det 
sedan kommunaliseringen av skolan har blivit större skillnad i hur lärartätheten ser ut mellan olika 
kommuner.   

Även om Skolverkets (2009) rapport främst handlar om varför elevers betyg sjunkit så tas 
även lärare upp och hur de påverkats av decentraliseringen. Skolverket skriver: “I dagens skola 
med en förändrad styrning har också läraren större ansvar och befogenhet än tidigare att utforma 
undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och behov” (2009, s. 211). Det här visar på 
det Lundström (2015) behandlar i sin artikel om hur läraren har fått mer handlingsutrymme inom 
sitt eget klassrum där undervisningen sker, men Lundström (ibid.) menar även att lärare fått mindre 
inflytande när det kommer till planering av vad som ska ingå i undervisningen, vilket Skolverkets 
(2009) rapport inte tar upp. Vidare diskuterar Wermke och Forsberg (2016) att det med hjälp av 
tydliga skiljelinjer inte går att utröna på vilka områden lärare har vunnit respektive förlorat 
autonomi i relation till de skolreformer som skett. Wermke och Forsberg (ibid.) menar att lärarna 
både vunnit och samtidigt förlorat autonomi, men att detta skett parallellt via flera dimensioner 
vilka inte går att utläsa från Skolverkets (2009) rapport. Autonomi går inte enbart att förklara 
genom att fokusera på inflytande i klassrummet utan förklaras genom flera olika dimensioner 
(Wermke & Forsberg, 2016; Lundström, 2015; Frostenson, 2012).  

2.4 Skolan som marknad och lärares autonomi 
Skolverket (2009) skriver att det inte går att dra några säkra slutsatser om att just decentraliseringen 
av skolan skulle ha lett till elevers försämrade skolprestationer. Lundström (2015) menar dock att 
decentraliseringen och införandet av NPM ledde till stora förändringar i lärares yrkesliv och att 
dessa övervägande har skett till det sämre. Vidare skriver Lundström (ibid.) om att marknadssynen 
på skolan ledde till ökade krav på läraren och även medförde att makten delvis förflyttades från 
läraren och spreds ut till rektorer, administrativa avdelningar och elever. Lundström (ibid.) 
förklarar vidare att vissa lärare fann starka positioner på denna marknad och därmed kunde utöva 
sin profession på ett fritt sätt, men dessa är relativt få jämfört med hur många som över lag tappade 
mycket av sin autonomi i och med skolans senaste reformer och NPM. Varje elev fick i och med 
de första reformerna en “biljett” till att välja vilken skola de skulle gå i. Detta medförde att eleven 
inte längre var bunden till den närmsta skolan i kommunen. Samtidigt började nya skolor göra sig 
synliga för att konkurrera om kunderna, det vill säga eleverna - friskolor etablerade sig (Wermke 
& Forsberg, 2016; Lundström, 2015). Varje skola fick pengar baserade på antalet registrerade 
elever vilket gjorde att skolorna började tävla om elever för att tillskansa sig de resurser från staten 
och kommunerna som behövdes för dess överlevnad (Wermke & Forsberg, 2016; Stenlås, 2011). 
Lundström skriver att: “The schools are ranked based on grades and test results, and this measure 
of ‘school quality’ is publicised and determines what are considered ‘good’ or ‘bad’ schools when 
students choose schools” (2015, s. 82) vilket förtydligar den marknad som skapades inom 
skolvärlden. Skolverkets (2009) rapport om grundskolan framför att skolorna fått olika mycket 
resurser beroende på vilken kommun de befinner sig i. Ofta får inte segregerade skolor något extra 
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stöd, åtminstone inte om det bara gäller socioekonomiska faktorer. Dessa förutsättningar gör det 
ännu svårare att driva en skola i ett ekonomiskt och/eller socialt utsatt område. Kvaliteten på 
undervisningen kan därmed bli lidande och stor press sätts på alla instanser i dessa skolor, inte 
minst på lärarna.  
 Lärarna har numera ett begränsat handlingsutrymme utanför sitt klassrum (Lundström, 
2015). Som ovan nämndes menar Lundström (ibid.) att ett fåtal lärare lärt sig behärska situationen 
trots att de allra flesta har en hård press på sig att klara av all styrning uppifrån och den 
dokumentation som krävs i arbetet. Stenlås påvisar också att läraren hamnat ur fokus i och med 
reformerna som skett när han skriver: “Undervisningen skulle centreras kring eleven och elevens 
behov snarare än kring förmedlingen av ämneskunskaper” (2011, s. 14). Fredriksson (2010) skriver 
att lärarnas inflytande har minskat medan elevernas och föräldrarnas har ökat. Vidare menar han 
att lärarens beslut i klassrummen nu mer än tidigare måste tas i samråd med föräldrar och elever. 
Denna forskning visar även den på hur lärarens roll förändrats och att deras autonomi minskat. 
Lundström (2015) menar att intåget där man ser skolan som en marknad har gjort att lärares kontroll 
över arbetsrelaterat innehåll minskat vilket även har minskat deras professionella inflytande. Detta 
redogörs för i nästa tema om lärares deprofessionalisering.   

2.5 Deprofessionalisering och lärares autonomi 
När någon är kunnig inom ett område bör personen ges erkännande och få det handlingsutrymme 
som visar att individen är ämneskunnig. Ingersoll beskriver det som: “Professionals are considered 
not amateurs or dilettantes but experts, and one of the hallmarks of professions is a large degree of 
self-direction and self-governance” (2003, s. 58).   

Deprofessionaliseringen av läraryrket är tätt sammanflätad med både de olika skolreformer 
som genomförts i Sverige och införandet av NPM. Dessa kom att styra lärarprofessionen och 
minska dess autonomi. Minskad autonomi, status och deprofessionalisering diskuteras av Stenlås 
vara sammankopplade (2011). Ett av de styrningsmedel som påverkade autonomin var individuell 
lönesättning, Stenlås (ibid.) skriver att det var ett sätt att få bort beteenden som inte var önskvärda 
och behålla eftersträvansvärda beteenden. Den individuella lönesättningen blev ett slags 
styrinstrument över lärarna och minskade möjligheterna att använda den kunskap de tillägnat sig 
under sin utbildning genom att bestämma vad som var lämpligt i lärarens yrke (ibid.). Lärare 
begränsas ofta i sitt utövande då en stark mål- och resultatfokusering tenderar att marginalisera 
perspektivet på utbildning av elever (Bergh, 2015).    

Lärarens autonomi har också minskat i och med att deras arbetstider blivit mer styrda än 
tidigare. Förr behövde läraren enbart vistas på skolans område då hen hade 
undervisningsskyldighet. Kollektivavtalet som infördes på 90-talet innebar dock att all arbetstid 
skulle ske på skolans område vilket var ett sätt att ge lärarna uppgifter som tidigare inte ingått i 
deras yrkesutövande (Stenlås, 2011). Enligt Ingersoll (2003) har läraren också en annan viktig roll 
vilken innebär att socialisera in eleverna i samhället och fungera som en förlängning av deras 
primära socialisation, familjen. En del av det ansvar över socialiseringen som tidigare låg på kyrka, 
föreningar, skola och släktingar har förflyttats till skolan. Vidare diskuterar Ingersoll (ibid.) att 
socialiseringen också brukar kallas för den dolda läroplanen och benämner den som den sociala 
dimensionen av utbildning. Ingersoll (ibid.) beskriver att den sociala dimensionen tidigare 
inkluderats i den akademiska dimensionen där fokus ligger på det humana kapitalet i.e. sådant som 
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är mätbart i form av färdigheter och kunskap, men betonar att den sociala dimensionen är minst 
lika viktig för skolans verksamhet och därför bör fokuseras mer vid studier om skolan. Det existerar 
implicita förväntningar från samhällets sida att skolan och lärarna ska socialisera in elever för att 
bli fullgoda medlemmar av samhället, men den sociala dimensionen begränsas idag av att elever 
och föräldrars makt ökat i klassrummet. Frostenson skriver att: “Om professionsmedlemmarnas 
möjligheter att själva definiera yrkets form, innehåll, kunskapsbas och utvärderingskriterier 
begränsas, kommer professionen i förlängningen att försvagas” (2012, s. 49). Vidare beskriver 
Frostenson (ibid.) att det ökade trycket på mätbarhet urholkar lärarprofessionen och den tidigare 
tilliten lärarkåren haft från staten reduceras till styrning från många olika aktörer.   

2.6 Lärares autonomi ur olika perspektiv 
Det verkar vara allmänt vedertaget att lärare idag förlorat stora delar av sin autonomi i och med 
skolans reformer, men det finns de som hävdar att det inte går att dra en skarp demarkationslinje 
mellan att lärare har fått minskad autonomi medan resterande aktörer på marknaden fått ökad eller 
oförändrad makt i skolan (Lundström, 2015; Stenlås, 2011; Wermke & Forsberg, 2016). 
Autonomibegreppet är mångdimensionellt och kan inte belysas från enbart en vinkel. Det är viktigt 
att poängtera att autonomi begränsas av olika aktörer på olika nivåer vilka kommer exemplifieras 
nedan. Frostenson (2012) delar upp lärares autonomi i tre nivåer och även Ingersoll (1996; 2003) 
gör indelningar av begreppet. Tabell 1 nedan visar hur autonomi kan se ut på olika nivåer i 
samhället, främst inom skolan.   
 
Tabell 1. Autonomi på olika nivåer i skolvärlden 

Autonomi på olika nivåer     

Makro   Professionell autonomi, styrt av staten.  

Meso   Kollektiv autonomi där varje enskild person kan 
utöva autonomi som en grupp, kontroll i skolan.  

Mikro   Autonomi som den enskilde åtnjuter, individuellt 
inflytande i yrket.  

  

2.7 Makro 
Autonomi på makronivå beskrivs av Frostenson (2012) som den professionella nivån. Staten är ett 
exempel på de aktörer som definierar yrket och hur lärare som yrkesprofession har fått minskat 
inflytande över sitt arbete. Det är också staten som på den här nivån fungerar som den begränsande 
aktören. Frostenson skriver: “Lärarkårens frihet att påverka innehåll, process, form, utvärdering 
och utförande av det egna arbetet har beskurits” (2012, s. 56). Vidare definierar även Ingersoll 
(1996, 2003) minskad autonomi på en samhällelig nivå, men som ovan nämnts delar han in den i 
olika zoner. På den här nivån identifierar Ingersoll (ibid.) den minskade autonomin som inom 
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skolarenan vilken innefattar den administrativa delen av skolan från statens håll som utformar 
läraryrket. Denna arena återfinns även på mesonivå.  

Som ovan nämnts är deprofessionalisering en del av marknadiseringen av skolorna då 
lärarna får slåss om elever vilket resulterar i styrning uppifrån, inte bara från rektorer och 
intressenter med vinstintresse i skolan utan också från stat som omformar vad yrket innebär 
(Stenlås, 2011). Wermke och Forsberg (2016) använder ett annat begrepp som förklarar detta 
förhållande. Den institutionella dimensionen av autonomi (institutional dimension of autonomy) 
syftar till lärarnas profession och de rättigheter och skyldigheter de fått av staten gällande regler 
för deras yrke.  

2.8 Meso 
Denna nivå av autonomi handlar om hur lärare som ett kollegium har autonomi och inflytande över 
frågor som rör skolan och dess verksamhet i stort. Här är det även många aktörer som kan begränsa 
lärares uppfattade autonomi, det kan vara exempelvis vara huvudman eller rektor. På mesonivån 
sker ofta pedagogisk utveckling av lärare och deras utövande i skolan (Frostenson, 2012). Denna 
medelnivå är ofta undersökt eller berörd i undersökningar vad gäller lärares autonomi i skolan 
(Wermke & Forsberg, 2016; Frostenson, 2012; Ingersoll, 1996; Fredriksson, 2012; Lundström, 
2015) och är ett ämne som har stor betydelse idag, möjligheterna att kunna påverka som en grupp 
motiverar lärarkollegiet i en skola att fortsätter utveckla den.  

Ingersolls (1996, 2003) skolarena återfinns även på denna nivå vad gäller hur mycket 
inflytande lärarna har över de administrativa delarna i skolan, så som resursallokering och 
planering av skolans undervisning. Fredriksson (2010) skriver att lärarna oftare idag behöver arbeta 
som ett lag och utforma målen med undervisningen vilket också Frostenson (2012) instämmer i 
och poängterar att den här nivån (meso) kan ha vunnit ökad autonomi i och med skolreformerna 
medan den professionella nivån (makro) kan ha vunnit minskad autonomi.  

2.9 Mikro 
Mikronivån syftar på den individuella läraren och dennes klassrumsundervisning, det vill säga 
lärarens egen möjlighet att styra det som sker i dennes undervisningssal. Undervisningen sker enligt 
Frostenson (2012) inom de givna ramar som är uppsatta på högre nivåer i samhället och för 
resonemanget vidare att den här nivån tidigare gav läraren stor frihet att handla i sin undervisning 
utan utvärdering eller kontroll, vilket inte är fallet idag. Ingersoll (1996, 2003) benämner 
mikronivån som klassrumsarenan som syftar på lärarens undervisning i skolan. LaCoe (2008) delar 
upp begreppet i sex olika komponenter som rör lärare som yrkesgrupp och hur väl de uppfattar sin 
beslutsförmåga i sitt yrkesliv. Dessa sex komponenterna är planering av undervisning, pedagogik, 
bedömning/utvärdering, disciplin, klassrumsmiljö och fortbildning.  

Ballou (1998) har gått djupare in på mikronivån och diskuterar individens möjligheter att 
handla utefter de förutsättningar som satts upp genom en begreppsanalys av autonomibegreppet. 
Vidare operationaliserar Ballou (1998) begreppet till fler teman på mikro-nivå där det är viktigt att 
individen själv får använda och utveckla hela sina repertoar inom sina kunskapsområden vilka är 
självstyre, kritisk reflektion, förmåga samt kapacitet och kompetens, självkontroll, frihet och 
beslutsfattande.  
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2.10 Summering av tidigare forskning gällande lärares autonomi 
Som ovan påvisats är begreppet autonomi i läraryrket multidimensionellt med många olika 
infallsvinklar beroende på vilken nivå av autonomi man analyserar. Vad som presenterats är att 
skolan har decentraliserats och omformats de senaste decennierna och att det till stor del är 
marknadiseringen av skolan som har format om den. Skolan har blivit en handelsplats för olika 
aktörer i samhället att ta plats på och blivit en vinstdrivande organisation som vilken som helst i 
samhället. Dessa förändringar har fått stor betydelse för läraryrket då professionen fått andra 
innebörder, lärarna hamnar i kläm när de ska visa upp goda elevresultat för rektor, men samtidigt 
bli styrda av föräldrar och elever som får ta del av utformningen av undervisningen. Skolans 
reformer har också lett till en deprofessionalisering av läraryrket följt av dagens hårda styrning. 
Denna styrning beskrivs å ena sidan ha fråntagit lärarna den expertisstämpel yrket innehaft som 
inneburit att de kunnat lära ut med stöd av den kunskap de förvärvat i sin utbildning. Å andra sidan 
beskrivs den samtidigt begränsa skolans roll som en andra socialisationsinstitution för att skapa 
fullgoda medborgare av eleverna. Idag är lärarna en slags medlare av redan standardiserade mått 
och utvärderas samtidigt som de hela tiden ska ha ett marknadstänk.  
 Autonomi kan yttra sig på olika nivåer som poängterar hur väl läraren har inflytande och 
autonomi inom dessa. Det går dock inte att säga svart på vitt att läraryrket fått minskad autonomi, 
denna har snarare formulerats om och tagit sig andra uttryck vilket har medverkat till att läraryrket 
har fått ökad autonomi på vissa nivåer men också minskad på andra. Det går inte att enbart 
analysera en nivå för att kunna uttala sig om läraryrkets autonomi som en helhet eller absolut 
sanning. Vissa lärare behärskar den nya rollen som innebär marknadstänk och ökad styrning, men 
de allra flesta känner fortfarande av pressen som kommer av den ökade styrningen vilket gör det 
viktigt att kolla närmare på vilka nivåer lärarna uppfattar sig ha autonomi och inflytande.  

  
 

Figur 1. Olika perspektiv på autonomi och dess aktörer samt påverkansprocesser 
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3. Teoretiskt ramverk 
I nedan avsnitt redogörs för de teorier som driver undersökningen. De teorier som ligger till grund 
för den här studien är LaCoes (2008) nedbrytning av autonomibegreppet till sex komponenter, 
Frostensons (2012) tre nivåer av autonomi och Ballous (1998) sex teman som är relaterade till 
individuell autonomi. Dessa teorier har varit utgångspunkt vid utformning av enkäten för att täcka 
in så mycket som möjligt av lärares uppfattade autonomi. Kapitlet avslutas med en modell vi skapat 
över hur dessa teorier förhåller sig till olika nivåer utefter Frostenson (2012), som i sin modell 
tydligt visar på den grova indelningen av hur autonomi kan yttra sig.  

3.1 LaCoes sex komponenter 
LaCoe (2008) bryter ner autonomibegreppet i sex komponenter för att mäta hur lärare som 
yrkesverksamma aktörer konceptualiserar sin egen autonomi. Han identifierar de här sex 
komponenterna som de viktigaste vad gäller autonomibegreppet för läraryrket. LaCoe (2008) 
fokuserar på lärare som yrke från den enskilde lärarens syn och vilka uppfattade möjligheter lärare 
har till beslutsfattande i sex uppdelade komponenter som kommer redogöras för nedan.   
 Planering av undervisning (I) åsyftar mängden kontroll som en lärare har över det hen lär 
ut. Denna komponent undersöker i vilken mån läraren har makten att påverka planeringen av 
undervisningen på ett sådant sätt att innehållet följer den linje som hen finner bäst i förhållande till 
sina elever (exempelvis läromedel). Pedagogik (II) syftar på den kontroll en lärare har över vilka 
metoder denne använder i sin undervisning. Komponenten pedagogik förklarar hur väl läraren 
uppfattar att denne får använda de metoder hen finner bäst i sin undervisning (exempelvis 
strategier). Bedömning/utvärdering (III) syftar till kontrollen som läraren har över att själv få 
utvärdera/ bedöma sina elever. Denna komponent utreder i vilken mån läraren själv uppfattar att 
denne kan bestämma över hur de elever hen undervisar ska bedömas eller utvärderas. Disciplin 
(IV) handlar om den utsträckning i vilken läraren själv kan vara med och kontrollera vilka 
ordningsregler som ska gälla i sitt klassrum. Klassrumsmiljö (V) innefattar den kontroll en lärare 
själv har över den fysiska klassrumsmiljön det vill säga i vilken mån läraren själv kan möblera om 
eller pynta i sin undervisningssal. Fortbildning (VI) syftar på hur läraren själv uppfattar att hen kan 
bestämma över sin egen fortbildning. Denna komponent mäter huruvida läraren själv kan avgöra 
om hen behöver fortbildas och kan välja vilka fortbildning hen vill delta i.   
  

  
Figur 2. De sex viktigaste komponenterna av begreppet autonomi enligt LaCoe. Snedställningen i 
modellen poängterar de flytande linjerna mellan komponenterna. 

3.2 Frostensons tre nivåer av autonomi 
Som ovan nämnts har Frostenson (2012) utvecklat tre nivåer gällande lärares autonomi. Dessa 
kommer redogöras för här tillsammans med en beskrivning av vad varje nivå syftar till och hur den 
begränsar individen eller låter denne få utöva sitt yrke med stor handlingsfrihet.  
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1. Den professionella autonomin  
Denna nivå syftar till begränsningar i läraryrkets profession och huruvida staten har inflytande över 
professionen men även hur lärarna begränsas i sitt arbete att själva definiera och påverka 
utvärdering, bedömning av gott praktiserande i verksamheten och det egna arbetet. Det är dock 
viktigt att poängtera att denna nivå handlar om lärare som en professionell aktör, den enskilde 
individen behandlas i Frostensons (2012) andra nivåer. Den professionella autonomin utgår ifrån 
hur lärarna som yrkeskår är beroende av de samhällsförändringar och politiska beslut som tas 
angående skolan och dess verksamhet.  
  
2. Den kollektiva autonomin  
“Kollegialiteten innebär att professionsmedlemmar ges möjlighet att styra verksamhetens innehåll, 
pedagogik och arbetsformer på grundval av den professionsspecifika kunskapsbasen, yrkesetiken 
och den rådande kulturen” (Frostenson, 2012, s. 58).  

Den kollektiva autonomin handlar om lärares möjlighet som en grupp att påverka sin 
arbetsplats som en slags kollektiv kraft. På denna nivå behandlas lärares möjligheter att bestämma, 
som ett kollegium, över pedagogiska inriktningar eller mål som ska mätas. Examination och 
arbetsformer på en skola kan vara ett exempel på hur lärarna gemensamt i skolan kommit fram till 
hur de vill arbeta.  
  
3. Den individuella autonomin  
På denna nivå syftar Frostenson (2012) på den enskilda läraren i dennes yrkesroll och menar att 
denne har givits stor individuell autonomi. Yrket har tidigare inneburit att läraren själv har kunnat 
bestämma mycket “[...] innehållslig, rumslig och tidsmässig bestämmanderätt över arbetet” 
(Frostenson, 2012, s. 59). Frostenson (ibid.) hävdar dock att lärares yrkesroll idag ser något 
annorlunda ut. Lärarna anses idag arbeta mer utifrån elevens behov vilket innebär att de behöver 
vara på plats på skolan under hela arbetsdagen och vara tillgängliga under hela den tiden. 
Frostenson (2012) tycker dock att det är viktigt att poängtera att synen på hur lärarna ska finnas till 
för eleven varierar från skola till skola. 
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Figur 3. Tre nivåer av autonomi enligt Frostenson 

3.3 Ballous sex teman av autonomibegreppet 
Ballous (1998) sex teman fyller en viktig roll i denna studie då de täcker in delar av den individuella 
autonomin vilken Frostensons (2012) teori inte omfattar. De sex teman Ballou (1998) identifierar 
handlar om läraren som individ och dennes möjligheter till autonomi i sin verksamhet. Ballou 
(ibid.) använder ett brett synsätt på begreppet autonomi utifrån dessa teman och förklarar att det 
finns visst överlappande mellan dem utan några tydliga skiljelinjer där ett slutar och ett annat 
börjar.   
 Självstyre (I) är grunden i autonomi, ett självstyrande inom ett system av principer (Ballou, 
1998). Självstyre handlar om en individs möjlighet att kunna ta relevanta beslut och sätta upp krav 
i relation till dennes professionella praktik. Förmåga, kapacitet och kompetens (II) handlar om att 
ha kompetens inom sin profession och samtidigt få använda den fullt ut vilket leder till att ens 
förmåga, kapacitet och kompetens utvecklas. Den kompetens en individ besitter visar sig i dennes 
handlingar och på så sätt kan den även bli subjekt för utveckling. Beslutsfattande (III) har att göra 
med att individen bäst själv kan bestämma hur hen ska nå ett uppsatt mål men också att individen 
har handlingsutrymme inom sina beslut. Beslutsfattande handlar på så sätt inte bara om hur 
individen definierar ett mål och når det utan också om att individen kan välja vilka vägar hen ska 
ta för att komma fram till det definierade målet. Kritisk reflektion (IV) handlar om att en individ 
ska kunna reflektera och vara en del i beslutsorgan inom ett system av redan uppsatta principer och 
föreställningar om hur saker fungerar. Individen kan förstå och vara kritisk till vissa lagar och dess 
rimlighet eller anledning. Att själv kunna reflektera för att bestämma ifall vissa saker kan fungera 
eller borde ändras i ett redan existerande system är en del av autonomin. Frihet (V) syftar till att en 
individ ska kunna handla autonomt med så liten påtryckning som möjligt från omvärlden. Dock är 
frihet inte bara något en individ får utan hen måste kämpa för att komma till ett sådant läge att hen 
kan åtnjuta den delen av autonomi. Nås frihet påverkas individen inte av påtryckningar eller blir 
influerad av krafter utifrån, åtminstone inte på ett sådant sätt att individen inte har möjlighet att 

Frostenson 2012  

Kollektiv autonomi 
(lärarkollegiet i relation 
till skolans ledning)  

Professionell autonomi 
(lärare i relation till stat 
och samhälle)  

Individuell autonomi 
(som lärare i klassrum, 
skola samhälle)  
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falla in för det eller ej. Självkontroll (VI) handlar om att en individ ska kunna handla rationellt och 
kunna kontrollera sig. Om en individ har full frihet, men ingen självkontroll kan det sluta i nihilism 
eller i att personen inte följer vissa rådande normer och regler. Detta tema handlar om hur medveten 
individen är och huruvida hen har utvecklat ett internt system av föreställningar och principer om 
hur världen fungerar och hur individen låter sig influeras av externa krafter.  
  

  
Figur 4. De sex viktigaste temana inom individuell autonomi enligt Ballou.   Snedställningen i 
modellen poängterar de flytande linjerna mellan temana. 

3.4 Sammanfattning av det teoretiska ramverket 
Syftet med att använda tre teorier/modeller är att de kompletterar varandra. Frostensons (2012) tre 
breda nivåer ger en god förklaring av den professionella och kollektiva nivån, medan hans 
individuella nivå inte förklaras lika ingående. LaCoe (2008) fyller i denna studie en funktion då 
denna teori delar upp lärares autonomi i sex komponenter som berör beslutsfattande vilket är en 
viktig del av just autonomi. Valet att använda Ballous (1998) sex teman beror på att dessa teman 
ger ett mer omfattande bidrag till begreppet autonomi på individuell nivå, hur individen kan besluta 
och vara del av sin verksamhet på ett betydande sätt.  

Nedan presenteras en figur över de teorier och modeller som tas upp i detta kapitel samt 
hur de förhåller sig till varandra och bildar det multidimensionella begreppet autonomi i den här 
uppsatsen.  
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Figur 5. Modell över autonomi som multidimensionellt fenomen.  
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  Frostenson, 2012  

Planering av 
undervisning  

Pedagogik/ 
metoder  

Bedömning/  
utvärdering   Disciplin   Klassrums- 

miljö   Fortbildning  

Professionell 
autonomi (lärare i 
relation till stat och 
samhälle)  

Kollektiv autonomi 
(lärarkollegiet i 
relation till skolans 
ledning)  

Individuell 
autonomi (som 
lärare i klassrum, 
skola samhälle)  

                 

                

                 

Lärares uppfattade autonomi 
som individ  

(Ballou, 1998)  

*LaCoes (2008) komponenter av autonomi berör lärares uppfattade autonomi i sin 
yrkesroll och återfinns därför på fler autonominivåer än den individuella. Eftersom 
komponenterna dock är främst förankrade på den individuella nivån av autonomi 
kommer de placeras på denna nivå i övriga tabeller i denna uppsats.    
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4. Metod 
I nedan avsnitt presenterar och motiverar vi studiens metod. Insamlingen av data beskrivs samt hur 
operationaliseringen av de teorier som presenterats i teoriavsnittet ovan har skett under 
konstruktionen av enkäten. Vidare diskuterar vi studiens urval, reliabilitet och validitet samt hur vi 
har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 

4.1 Metodval 
Denna studie har en kvantitativ ansats och är av deduktiv karaktär vilket innebär att den utgår ifrån 
existerande teorier vilka har redogjorts för i teoriavsnittet (Bryman, 2011). Inför datainsamlingen 
bedömdes en kvantitativ metod vara fördelaktig då uppsatsens syfte samt frågeställningar ämnar 
utreda lärares uppfattade möjlighet till medbestämmande och vilka av skolans aktörer lärare anser 
har störst inflytande i deras arbete. Eftersom den kvantitativa metoden är fördelaktig då vi vill ange 
hur många, hur ofta eller hur vanligt ett fenomen är ansåg vi denna typ av metod vara motiverad 
(Trost, 2012).  

Studiens data bygger på webb-baserade enkäter, ett alternativ vi valde då det gav oss 
möjligheten att snabbt nå ut till lärare i hela Sverige. Då examensarbetet skrivs under en relativt 
kort tidsperiod sågs detta som en fördel. Genom att använda oss av en webb-baserad enkät avsåg 
vi även anpassa oss till respondenternas behov, denna typ av enkät möjliggjorde att lärarna kunde 
besvara enkäten på valfri tidpunkt och plats (Bryman, 2011). En förutsättning för att 
respondenterna skulle ha möjlighet att svara på enkäten var därmed att de hade tillgång till en dator 
med internetuppkoppling. Detta bedömde vi dock att de flesta tänkbara respondenter hade, 
åtminstone på arbetsplatsen. Webb-baserade enkäter beskrivs som både kostnadseffektiva samt 
tidseffektiva i fråga om kodning av data vilket vi bedömde vara fördelaktigt (Trost, 2012). Vi har 
även tagit hänsyn till de fördelar Bryman (2011) beskriver angående användning av enkäter i 
jämförelse med strukturerade intervjuer som också är en kvantitativ metod. Att enkäter inte medför 
någon intervjuareffekt bedömde vi som fördelaktigt eftersom studien handlar om hur lärare 
uppfattar sin arbetssituation, vi avsåg på detta sätt i största möjliga mån undvika socialt önskvärda 
svar. Studier utförda av Sudman och Bradburn (1982, refererade i Bryman, 2011) pekar på att 
enkäter fungerar bättre än intervjuer om det vid vissa frågor finns en risk för den här typen av 
skevhet.  

Vi tog även hänsyn till den kritik som riktas mot kvantitativ forskning enligt Bryman 
(2011). Bryman (ibid.) menar att denna kritik bland annat består i att kvantitativa metoder inte tar 
hänsyn till att människor tolkar den värld de lever i och att denna typ av metoder därmed inte visar 
upp en sanningsenlig bild. För att beakta denna kritik har vi poängterat att det är uppfattningar vi 
är intresserade av i enkäten, därtill har vi också varit mycket tydliga med att respondenterna inte 
behöver svara på alla enkätens frågor samt gett dem möjligheten att tillägga tankar och åsikter 
angående enkätens delar. Vidare beskrivs kritiken gälla ifrågasättande av att respondenterna har 
den kunskap som det frågas efter och antaganden angående huruvida forskningsfrågorna verkligen 
är viktiga för respondenterna i deras vardag. Då denna studie är en förstudie till ett 
forskningsprojekt ämnar den väcka intresse inför framtida forskning, men också undersöka det 
intresse som finns för ämnet. Inför enkäten genomfördes även en förstudie då två yrkesverksamma 
lärare fick chansen att tycka till om enkäten och dess relevans. Förstudien genererade i huvudsak 
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mycket positiv respons angående frågorna och stor vikt lades under skapandet av enkäten vid att 
enbart infoga frågor som ansågs relevanta för respondenterna.  

4.2 Utformning av enkäten 
Bryman (2011) menar att enkätens frågor alltid ska vara inriktade på att ge svar på studiens syfte 
och frågeställningar. Under utformningen av enkäten hölls ständigt forskningsfrågorna i åtanke. 
Detta ledde till att vi under processen i vilken vi reviderade enkäten därför valde att ta bort och 
förändra frågor kontinuerligt efter att ha utvärderat dem utifrån denna princip. Enkäten innehöll i 
majoritet slutna frågor med anledning av att de slutna frågorna är lättare att bearbeta, svar på slutna 
frågor är också lättare att jämföra och en sluten fråga anses också kunna bidra till att klargöra 
innehållet i en fråga för respondenterna (Bryman, 2011). En av de främsta anledningarna till att i 
huvudsak använda slutna frågor i enkäten var att dessa frågor går snabbt att svara på, vilket vi 
bedömde öka möjligheten att få in fler svar. För att ge respondenterna chansen att uttrycka sig i 
sina egna ord innehöll enkäten även ett antal öppna frågor. 
 För att undvika bortfall grupperade vi enkätens frågor utifrån ett antal teman, detta för att 
enkäten inte skulle uppfattas som besvärlig att svara på (Trost, 2012). De teman vi grupperade 
frågorna efter var beslutsfattande, uppfattningar om autonomi och påståenden angående lärares 
autonomi.  

Enkäten utformades i samråd med vår handledare utifrån studiens teoretiska 
utgångspunkter. Frostensons (2012) tre nivåer av autonomi har varit vägledande i skapandet av 
svarsalternativ gällande vem/vilka som har inflytande över de sex områden gällande lärares 
yrkesmässiga autonomi som LaCoe (2008) tar upp. Ballous (1998) sex typer av individuell 
autonomi har sedan fungerat som utgångspunkt för enkätens frågor angående den enskilda 
individens professionella autonomi. För att mäta vilka aktörer som har inflytande på olika nivåer 
användes staten för att gestalta makronivån. För att gestalta mesonivån användes huvudman, rektor, 
föräldrar och lärare som kollegium och slutligen användes den enskilde läraren som svarsalternativ 
för att mäta autonomi på mikronivå. Exempel på hur de teoretiska utgångspunkterna har använts 
redovisas nedan, i figur 6.  

För att utforma en enkät med så hög validitet som möjligt har vi inspirerats av frågor som 
använts i andra forskares undersökningar. Bryman (2011) beskriver detta som en god metod. Vi 
valde även att använda frågor från SASS (school and staffing survey) vilket är ett välbeprövat 
instrument som används för att undersöka amerikanska lärares arbetsförhållanden. Vid 
översättningen av dessa frågor från engelska till svenska lade vi stor vikt vid att meningen blev 
densamma efter översättning. Efter revidering av enkäten behölls dock enbart en av dessa frågor 
vilken i enkäten innehar nummer 9.  

Enkätens bakgrundsvariabler bestod av följande: Kön, Anställningsform, Innehar du en 
lärarexamen, Vilket år tog du examen, Vilken typ av skola arbetar du på, Vad är din 
huvudämnesinriktning, Undervisar du i ämnen du inte har examen i. Dessa variabler ansågs vara 
intressanta i förhållande till lärares autonomi. Då vi skapade svarsalternativ till frågan som rörde 
examensår utgick vi ifrån skolreformer. Vi ansåg det med hänsyn till studiens syfte inte relevant 
att fråga efter respondenternas ålder då denna inte ansågs påverka en lärares autonomi, antal år som 
yrkesverksam lärare ansågs påverka resultatet i större utsträckning. 
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Figur 6. Operationalisering 
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4.3 Urval 
Studien bygger på ett bekvämlighetsurval. Bryman (2011) förklarar att denna typ av urval kan vara 
väl motiverat trots att det innebär begränsningar i möjligheterna att generalisera resultatet. Bryman 
(2011) beskriver vidare att ett bekvämlighetsurval är både accepterat och legitimt i fråga om 
förstudier då syftet är att testa ett frågebatteri eller då resultaten ämnar användas som språngbräda 
för vidare forskning. Eftersom vår studie fungerar som en förstudie till ett forskningsprojekt ansågs 
urvalet, trots att det inte var ett sannolikhetsurval, vara motiverat. 

Studiens fokus har varit lärare på grund- och gymnasieskolor i Sverige. I relation till 
studiens syfte ansågs dessa båda grupper ha liknande arbetsförhållanden. Inför studien kontaktades 
utbildningsförvaltningen på Jönköpings kommun samt Mönsterås kommun och ett antal 
nätverksgrupper för lärare på Facebook. Studiens syfte och enkätens omfattning presenterades för 
Jönköpings och Mönsterås utbildningsförvaltning via mail samt telefon. Mönsterås kommun 
tackade nej, men Jönköpings kommun gav oss klartecken att kontakta samtliga rektorer i 
kommunen. Efter detta mailades en uppmaning, följt av en påminnelse, till dessa rektorer om att 
sprida enkäten bland deras anställda lärare. Detta utskick genererade dock mycket få svar. 
Majoriteten, 83 respondenter av totalt 93, svarade på enkäten via nätverksgrupper för lärare på 
Facebook. Då vi använde oss av en helt öppen webb-baserad enkät finns risken att även personer 
som inte arbetar som lärare besvarade enkäten, denna risk beaktade vi dock i bedömningen av 
resultaten.  

Det totala antalet respondenter i studien uppgick till 93 personer. Av dessa var 81 % (n=75) 
kvinnor och 19 % (n=18) män. 93,5 % (n=87) uppgav att de hade en heltidsanställning och 6,5 % 
(n=6) uppgav att de hade en deltidsanställning. Alla studiens respondenter uppgav att de innehade 
en lärarexamen och angående frågan om vilken typ av skola de arbetade på svarade 87 % (n=81) 
att de arbetade på en kommunal skola medan 11 % (n=10) svarade att de arbetar på en friskola. 2 
% (n=2) av respondenterna valde att inte svara på denna fråga. 

Ett bekvämlighetsurval genererar tyvärr begränsade möjligheter till generalisering i 
jämförelse med ett slumpmässigt urval (Bryman, 2011). Sammanställningen av våra resultat pekar 
dock på att vi har fått in flest svar från kommunalanställda kvinnliga ämneslärare med längre 
erfarenhet. Eftersom merparten av respondenterna frivilligt har engagerat sig i nätverksgrupper kan 
vi också anta att våra respondenter är engagerade i sitt arbete. Således är det inom denna grupp vi 
kan generalisera våra resultat. På grund av urvalets kvalitet som inte är oberoende slumpmässigt, 
kommer vi inte rapportera signifikansvärde, som skulle uttala sig om hur vårt urval förhåller sig 
till en hel population av svenska lärare. 

4.4 Analyssätt 
I analysen av våra resultat använde vi oss av SPSS Statictics 24 och Excel. För att underlätta 
analysen har svaren på frågorna angående lärares uppfattningar kodats med siffrorna 1, 2, 3 eller 
4.  

Studiens resultat kommer att presenteras i tabeller och redogöras för genom både univariat 
och bivariat analys. Analysen består av beskrivande statistik som redogör för medelvärden och 
standardavvikelse samt korrelationer med Pearson’s r. Tabellerna kommer vidare att presentera 
resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Forskningsfrågan gällande hur lärare 
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uppfattar sin professionella autonomi och frågan angående hur dessa uppfattningar skiljer sig på 
olika nivåer kommer att presenteras utifrån Frostensons (2012) tre nivåer av autonomi. Den tredje 
forskningsfrågan angående den interna korrelationen mellan teorierna/modellerna som använts i 
den här uppsatsen redogörs för efter detta.  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar enligt Bryman (2011) om huruvida man mäter det man avser att mäta. För att 
hålla en hög validitet vid operationaliseringen av de teoretiska utgångspunkterna valde vi således 
att inspireras av redan beprövade enkätfrågor inom vårt valda ämne, exempelvis valde vi att 
återanvända frågor från SASS, som nämnts ovan, vi inspirerades även av frågor skapade av LaCoe 
(2008). Operationaliseringen av våra frågeställningar utifrån våra teoretiska utgångspunkter 
redogörs för ovan i figur 6. Eftersom de teoretiska utgångspunkterna har varit grunden vilken vi 
har utgått från vid utformandet av både frågor och svarsalternativ bör studien ha en relativt god 
validitet.  

Bryman (2011) menar vidare att en mätning inte kan vara valid om den inte är reliabel. För 
att mäta vår interna reliabilitet och försäkra oss om att den var god mätte vi delar av enkäten genom 
Cronbach’s alfa eftersom Bryman (2011) menar att detta mått på den interna reliabiliteten används 
av de flesta forskare idag. Våra resultat visade på acceptabel intern reliabilitet angående dessa 
frågor (se bilaga 2). Studien genererade även mycket litet internt bortfall, vilket tyder på hög 
reliabilitet. Trost (2012) menar att reliabiliteten ger ett mått på mätningens tillförlitlighet. Då våra 
respondenter ej har utgjort ett representativt urval har inte resultaten varit normalfördelade vilket 
gör att det inte går generalisera resultatet till lärarkåren. Resultatet pekar dock, som ovant nämnts, 
på att vi kan säga något om kommunalanställda kvinnliga ämneslärare med längre erfarenhet 
eftersom dessa utgjorde merparten av våra respondenter.  

Eftersom syftet med en pilotstudie är ett testa ett instrument och kontrollera att 
forskningsprocessens olika delar fungerar som planerat (Seimyr, 2016) har enkätens delar värderats 
och kritiskt granskats var för sig. Denna granskning resulterade i att vi uppmärksammade att en del 
av enkäten som behandlade den individuella autonomin genererade mycket höga medelvärden, 
vilket inte stämde överens med de övriga delarnas resultat. Vid analys av dessa resultat hade vi 
därför detta i åtanke, reliabiliteten för denna del av mätinstrumentet hade visserligen hög intern 
reliabilitet, men i förhållande till enkätens övriga resultat bör denna del kunna kritiseras. 

4.6 Forskningsetiska överväganden 
Studien genomfördes med hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom 
humanisitisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet (ibid.) beskriver fyra krav som 
tillsammans konkretiserar det grundläggande individskyddskravet. För att ta hänsyn till 
informationskravet fick deltagarna inledningsvis en kort beskrivning av studiens syfte och enkätens 
omfattning. Ett missivbrev formulerades och placerades på enkätens första sida. Detta innehöll 
ytterligare information om studien och det forskningsprojekt den fungerar som en förstudie till. 
Genom att besvara enkäten ansågs respondenterna ha samtyckt till medverkan och för att förtydliga 
detta innehöll missivbrevet information som underströk att deltagande i studien var frivilligt och 
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därmed kunde avbrytas om respondenten så önskade. Missivbrevet klargjorde även av att 
respondenterna hade möjligheten att hoppa över eventuella frågor de inte ville svara på. 

Vidare innehöll missivbrevet information om hur respondenternas uppgifter skulle 
behandlas i enlighet med konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
Respondenterna informerades om att deras svar skulle behandlas anonymt och ej användas i 
kommersiellt syfte. Den insamlade datan förklarades enbart komma att användas i denna förstudie 
samt i det forskningsprojekt om lärares autonomi som leds av universitetslektor Wieland Wermke. 
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5. Resultat och analys 
Syftet med studien var att undersöka lärares uppfattade möjlighet till medbestämmande i sin 
yrkesroll samt att se till vilka instanser som lärarna anser har störst påverkan i deras yrke. I följande 
kapitel ges en presentation av studiens resultat följt av en analys av dessa. Kapitlet inleds genom 
ett förtydligande över hur enkätens svar har kodats. Den första forskningsfrågan angående hur 
lärare uppfattar sin autonomi kommer redogöras för i första delen i resultat och analys. Den andra 
forskningsfrågan som gäller hur lärares uppfattningar om autonomi skiljer sig på olika nivåer och 
i olika dimensioner redogörs för i avsnitten uppdelade efter Frostensons (2012) nivåer: 
professionell autonomi, kollektiv autonomi och individuell autonomi. Utifrån LaCoes (2008) sex 
komponenter skattar respondenterna sin yrkesmässiga autonomi på olika nivåer medan de utifrån 
Ballous (1998) sex teman skattar sin individuella autonomi. Dessa avsnitt följs av en del som avser 
besvara den tredje och sista forskningsfrågan angående hur väl olika delar av autonomi korrelerar 
med varandra. Kapitlet avslutas med ett sammanfattande avsnitt. 

Resultat redogörs för genom deskriptiv statistik samt bivariata analyser med hjälp av 
Pearson’s r. Då uppsatsen är en pilotstudie som testar teorier och modeller har dessa främst legat 
till grund för utformningen av mätinstrumentet, enkäten. I det här kapitlet utvärderas enkätfrågorna 
och vi avser redogöra för hur respondenterna förstått dem och huruvida de uppfattas relevanta 
utifrån begreppet autonomi. Analysen kommer fokusera på vad som fungerat, vad som kunde gjorts 
annorlunda i enkäten för att fånga upp lärares upplevda autonomi som ett multidimensionellt 
begrepp och vilka orsakerna till detta är. Således blir resultat och analys en måttstock för 
forskningsprojektet över vad de kan göra annorlunda och ta med sig till sin undersökning från 
denna studie. 
 Resultaten som presenteras nedan kommer till stor del utgå ifrån medelvärden och 
standardavvikelser gällande respondenternas svar. I enkäten har vi använt oss av två olika 
kombinationer av svarsalternativ. Den första kombinationen svarsalternativ har vi kodat på följande 
vis: 1 = inget alls, 2 = lite grann, 3 = ganska mycket, 4 = mycket. Den andra kombinationen har 
kodats på detta vis: 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer mindre bra, 3 = stämmer ganska bra, 4 = 
stämmer helt och hållet. Medelvärden över 2,5 har tolkats som ett mått på mer inflytande medan 
allt under 2,5 innebär mindre inflytande. Standardavvikelsen kommer att avrundas till två 
decimaler där värden under ,75 betraktas som homogena svar medan alla värden över ,75 anses 
vara heterogena efter att ha analyserat svarsfördelningen i enstaka items.  

5.1 Lärares uppfattningar angående deras professionella autonomi 
Nedan kommer resultat över vilka som har inflytande över den professionella autonomin utifrån 
LaCoes (2008) komponenter och Frostensons (2012) nivå av professionell autonomi att redovisas. 
Tabell 2 avser göra datan mer överskådlig. Resultaten följs av en analys av dessa. 
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Tabell 2. Lärares uppfattade professionella autonomi 

 
 
LaCoes (2008) komponenter tillämpas eftersom dessa berör alla de nivåer som utgör Frostensons 
(2012) teori. Medelvärden och standardavvikelser anger hur lärarna uppfattar statens inflytande 
angående de sex komponenterna av autonomi. Dessa frågor genererade relativt lite bortfall. Störst 
internt bortfall gav komponenterna planering av undervisning och klassrumsmiljö på vilka 88 
personer svarade vilket innebar ett internt bortfall på fem personer. Som högst gav dessa frågor 92 
svar vilka går att hitta i komponenterna pedagogik/metoder och fortbildning. De komponenter vars 
värden är intressanta att titta närmre på är fetmarkerade i tabellen. 
 Resultatet visar att staten enligt enkätens respondenter uppfattas ha mycket inflytande över 
planering av undervisning där medelvärdet låg väldigt nära 3 (M= 2,96). Liknande värden 
skattades för komponenten bedömning/utvärdering (M= 2,91), dock var respondenterna 
heterogena i sina svar angående dessa komponenter. Planering av undervisning hade ett värde på 
1,1 i standardavvikelse och bedömning/utvärdering hade ett värde på ,99 i standardavvikelse. I 
kategorin klassrumsmiljö visar resultaten på att staten ej har så högt inflytande (M= 1,28). Svaren 
visade sig även vara väldigt homogena angående denna komponent (SD= ,58).  

Resultatet som redovisades i tabell 2 utifrån LaCoes (2008) komponenter visade att 
respondenterna upplevde att staten hade stort inflytande över vissa områden, så som 
bedömning/utvärdering men inte över exempelvis klassrumsmiljö. Eftersom staten traditionellt sett 
har haft stort inflytande över just bedömning och utvärdering i skolan och utfärdar betygskriterier 
skulle detta kunna medföra att lärarna upplever det på detta vis. Att respondenterna svarade 
heterogent angående både bedömning/utvärdering och planering av undervisning kan bero på att 
de fokuserat på olika saker inom dessa komponenter då de värderat sina svar. Vad gäller planering 
av undervisning kan exempelvis vissa respondenter syfta på val av läroböcker och vissa på 
strukturen av lektionstiden. Resultatet pekar på att respondenterna är entydiga i sina svar angående 
att statens inflytande över den fysiska klassrumsmiljön är låg. Det är dock viktigt att komma ihåg 
att uppdelningarna inte gör någon exakt skiljelinje mellan två kategorier utan de kan flyta in lite i 
varandra. Det kan ha påverkat vad respondenterna tänker sig vad varje kategori innehåller. 

  LaCoe, 2008  

  Frostenson, 2012  

Planering av 
undervisning  

Pedagogik/
metoder  

Bedömning/  
utvärdering   Disciplin   Klassrums-

miljö   Fortbildning  

Professionell 
autonomi (lärare i 
relation till stat och 
samhälle)  

 M*  SD**  
  

2,96   1,1  

M*   SD**  
  
1,75    ,75  

 M*  SD**  
  

 2,91   ,99  

 M*  SD**  
  
2,08    ,88  

 M*  SD**  
  
1,28    ,58  

  M*  SD**  
  
  1,86   ,81  

*Medelvärde där allt över 2,5 innebär mer inflytande medan allt under 2,5 innebär mindre inflytande över 
beslutsprocessen.  
** Standardavvikelse avrundad till två decimaler där värde under ,75 är ett homogent svar medan allt över 
är heterogent.  

(n=88)
 

(n=92)   (n=90)   (n=90)   (n=88)
 

(n=92)  
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Respondenterna fick även ta ställning till hur de uppfattade läraryrkets status i Sverige idag 

och om de trodde att professionen hade högre status i andra länder. Nedan i tabell 3 visas resultatet 
av dessa frågor. 

 
Tabell 3. Lärares uppfattade status i Sverige och andra länder 

 
 
Tabell 3 visar att lärare uppfattar att kollegor i andra länder har mer att säga till om i 
beslutssituationer (M= 3,33), men svaren är dock något utspridda (SD= ,8). Vidare visar resultaten 
i tabell 3 att lärarna upplever att deras omdöme var av större vikt förr. Svaren i denna fråga hade 
ingen större spridning (M= 3,51, SD= ,73). Det visar sig även att respondenterna tycker att ifall 
lärare hade haft högre status i Sverige så hade även deras omdöme varit av större vikt (M= 3,63) 
och det var väldigt homogena svar (SD= ,69). De uppfattar att staten ej bidrar till att höja läraryrkets 
status (M=1,97) men det är viss spridning på svaren (SD= ,81). Det fanns ej här några stora interna 
bortfall, lägst antal svar var 91 stycken och högst antal svar var 92 stycken. 

Enkäten innehöll även öppna frågor varav en av dem gav respondenterna utrymme att fylla 
i ifall de trodde det fanns något eller några andra länder där läraryrket hade högre status och bättre 
professionella villkor. Denna fråga fungerade som en förlängning till frågorna som rörde svenska 
lärares status vilka redovisades för i tabell 3. Den öppna frågan genererade ett högt antal svar, 
nämligen hela 78,5% (n=73). De flesta av respondenterna fyllde även i mer än ett land när de 
svarade på denna fråga, hela 57 av 73 personer gjorde detta. Nedan i tabell 4 går det att se vilka 
länder som nämndes mest frekvent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag anser att lärares 
beslut och omdöme var 
mer värt/ var av större 
vikt förr (Sverige)  

Jag anser att lärares 
beslut och omdöme är 
mer värt/är av större 
vikt i andra länder än 
Sverige  

Jag anser att om lärare 
hade en högre status i 
Sverige, så hade deras 
beslut och omdöme haft 
ett högre värde  

Jag anser att den 
statliga skolpolitiken 
bidrar till att höja 
lärares status  

M*         SD**  
  

      3,51          ,73  

M*         SD**  
  

      3,33           ,8  

M*         SD**  
  

      3,63          ,69  

M*         SD**  
  

      1,97         ,81  

* Medelvärde där allt över 2,5 är mer status och inflytande medan värden under 2,5 är mindre status och 
inflytande.  
** Standardavvikelse avrundad till två decimaler där värde under ,75 är ett homogent svar medan allt över 
är heterogent.  

(n=92)   (n=91)   (n=92)  (n=91)  



24  
  

 
Tabell 4. Länder vars lärare ansågs ha högre status enligt respondenterna 

 
Tabell 4 visar att Finland var det land som angavs flest gånger i respondenternas svar, därefter var 
Tyskland det land de angav mest frekvent som ett land där läraryrket hade högre status. 
 Vad gäller resultaten från tabellerna 3 och 4 visade dem på att de flesta upplever att gräset 
är grönare på andra sidan. Detta kan ha att göra med de senaste PISA-mätningarna som visar på 
goda resultat i andra länder vilket påverkar varför lärare uttrycker att de finner lärares status högre 
i andra länder och då främst i Finland (Skolverket, 2013). Dessa resultat tyder på att respondenterna 
själva inte uppfattar sin professionella status som hög och uttrycker en vilja att nå den status som 
lärarkåren har i andra länder. Vidare upplever respondenterna att den statliga skolpolitiken inte 
bidrar till att höja statusen för lärarprofessionen vilket gör att det går att urskilja ett visst missnöje 
ur deras svar. 

Resultatet visar på att LaCoes (2008) sex komponenter och Frostensons (2012) 
professionella nivå går att relatera till varandra på ett betydelsefullt sätt. Detta eftersom resultaten 
pekar på att respondenterna förstod och reflekterade i sina val över de komponenter som staten 
hade inflytande i. Det gör i sin tur att frågorna i enkäten som var relaterade till den här nivån får 
anses vara användbara i förhållande till sitt syfte att reda ut lärares upplevda autonomi på den 
professionella nivån. Frågorna som var relaterade till lärares status i Sverige och andra länder 
visade sig användbara då respondenterna markerade att de upplevde att deras yrke har högre status 
i andra länder i världen. Frågor angående läraryrkets status kunde ha givits större plats i enkäten 
och vidareutvecklats för att skapa förståelse för vad som gör att respondenterna upplever att deras 
yrke har högre status i andra länder. Vidare behandlar den här delen av resultat och analys den 
första och andra forskningsfrågan, de andra dimensionerna redogörs för i kommande två delar av 
kapitlet. 

5.2 Lärares uppfattningar angående deras kollektiva autonomi 
Nedan i tabell 5 presenteras resultat på Frostensons (2012) nivå som behandlar den kollektiva 
autonomin i samband med LaCoes (2008) sex komponenter. I tabellen redovisas värden som 
fokuserar den kollektiva autonomin. 
 
 

Land   Finland   Tyskland   Japan  

Antal*    57   21   14  

* En person kan ha nämnt fler än ett land av de ovanstående och kan 
då räknas in i mer än en kategori.  
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Tabell 5. Lärares uppfattade kollektiva autonomi 

 
I tabell 5 anges de aktörer som berör inflytande i beslutsprocesser på den kollektiva nivån av 
autonomi. Dessa är huvudman, rektor, föräldrar och lärare som ett kollegium. Respondenterna fick 
ta ställning till hur mycket inflytande dessa aktörer hade över vissa komponenter av deras yrkesliv. 
Både LaCoes (2008) sex komponenter och Frostensons (2012) kollektiva autonomi används här. 
De värden som är intressanta att titta närmre på är fetmarkerade i tabellen. Frågorna som rörde den 
kollektiva autonomin genererade lika stort bortfall som frågorna som berörde Frostensons (2012) 
professionella nivå. Lägst antal svar med 88 svarande går att finna i komponenterna planering av 
undervisning och klassrumsmiljö. 
 Respondenternas svar angående komponenten bedömning/utvärdering på den kollektiva 
nivån gav höga värden. Dessa resultat visar att lärare som kollegium är den aktör som har störst 
inflytande av de aktörer som tillhör den kollektiva autonomin (M= 3,17). Respondenterna visade 
sig också svara homogent på denna fråga (SD= ,67). Respondenterna ansåg inte att resterande 
aktörer hade så stort inflytande över bedömning/utvärdering på den kollektiva nivån av autonomi 
då deras medelvärden understeg 2,5. Vad gäller komponenten disciplin visar resultatet att de flesta 
aktörer på denna nivå av autonomi har stort inflytande (M= rektor 3,12, föräldrar 2,5, lärare som 
kollegium 3,06). Spridningen av svar ses som homogena vad gäller både aktörerna rektor och lärare 
som kollegium (SD= rektor ,7 och lärare som kollegium ,73) medan spridningen är stor vad gällde 
föräldrar (SD= 1,0). Resultatet för komponenten fortbildning visade att rektor var den aktör 
respondenterna ansåg hade mest inflytande (M= 3,27), dessa svar hade en liten spridning (SD= 
,72). 

Vad gäller komponenten planering av undervisning visar resultatet på att lärare som 
kollegium har stort inflytande medan övriga aktörer har mindre. En förklaring till detta skulle 
kunna vara att lärare i hög mån diskuterar upplägg av undervisningen och disponering av 
lektionstiden (exempelvis introduktion, eget arbete osv) med sina kollegor. Vidare visade det sig 
att lärare anser att de som kollegium har mycket att säga till om angående pedagogik/metoder 
medan andra aktörer ansågs ha mindre påverkan inom denna del av läraryrket. Även här kan det 
vara så att lärare ofta utbyter metoder för sin undervisning med varandra för att finna de bästa 

  LaCoe, 2008  

  Frostenson, 2012  

Planering av 
undervisning  

Pedagogik/
metoder  

Bedömning/  
utvärdering   Disciplin   Klassrums-

miljö   Fortbildning  

* Medelvärde där allt över 2,5 innebär inflytande medan värden under 2,5 innebär mindre inflytande över 
beslutsprocesser.  
** Standardavvikelse avrundad till två decimaler där värde under ,75 är ett homogent svar medan allt över 
är heterogent.  
H: huvudman, R: rektor, F: föräldrar, K: lärare som kollegium.  

Kollektiv 
autonomi 
(lärarkollegiet i 
relation till 
skolans ledning)  

     M*  SD** 
  

H:2,15  ,84 
 

R:2,47  ,86 
  

F:1,33  ,62 
  

K:3,21  ,79  
  

   M*  SD** 
  

H:1,74  ,78 
  

R:2,37  ,73 
  

F:1,52  ,56 
  

K:3,19  ,7  
  

   M*  SD** 
  

H:1,92   ,84 
  

R:2,39   ,85 
  

F:1,41   ,61 
  

K:3,17  ,67  
  

   M*    SD** 
  

H:2,2    ,87 
  

R:3,12   ,7 
  

F: 2,5    1,0 
  

K:3,06  ,73  
  

   
  

    M* SD** 
  

H:1,87  ,9 
  

R: 2,5   ,91 
  

F: 1,33 ,47 
  

K:2,78  ,74  
  

     M*  SD** 
  

H:2,7    ,94 
  

R:3,27  ,72 
  

F:1,01   ,1 
  

K:2,1    ,71  
  

   
  

(n=88)
 

(n=88)
 

(n=92)
 

(n=92)
 

(n=90)
 

(n=90)
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undervisningsmetoderna. Vad gäller disciplin visar resultaten något överraskande att alla aktörer 
utom huvudmannen har stort inflytande. Av intresse här är att föräldrar som aktör anses ha 
möjlighet att påverka disciplin vilket kan ses som unikt då de är en extern aktör med liten insyn i 
verksamhetens uppbyggnad och arbetssätt. Dessa resultat stärker Ingersolls (1996; 2003) 
resonemang om läraren som individen i mitten (man in the middle) och skulle kunna tyda på att 
föräldrarna vunnit ökat inflytande i vissa delar av skolans verksamhet. Denna förändring medför 
att läraren får mindre inflytande då hen hamnar i kläm mellan rektor och huvudman samt elever 
och föräldrar (Fredriksson, 2010). 

Enkäten innehöll även frågor om hur mycket inflytande respondenterna upplevde att de 
tillsammans med sina kollegor hade i vissa beslut på deras egen skola. Frågorna rörde lärare som 
kollegium och deras inflytande i skolan. Tabell 6 sammanfattar hur respondenterna svarade. 
 
Tabell 6. Lärares uppfattade kollektiva inflytande på deras egen skola 

 
Tabell 6 lyfter fram hur respondenterna uppfattade att de tillsammans med sina kollegor har 
inflytande över beslutsprocesser. Resultaten visade att lärarna inte upplevde att de som kollektiv 
kraft hade så stort inflytande på skolan. Inte på någon fråga visar resultatet att respondenterna 
uppfattade att lärarna som kollegium på deras skola hade någon direkt makt över beslutsprocesser. 
Alla medelvärden låg i denna fråga under 2,5 (M= 1,67 - 2,44) dock varierade svarens spridning 
(SD= ,58 - 1,19).  

Genom att jämföra resultaten från tabell 5 med resultaten som presenterades i tabell 6 går 
det att upptäcka en del motsägelser. Tabell 5 visade på att lärarna ansåg sig ha stort inflytande över 
bedömning/utvärdering medan tabell 6 fråga angående sättande av betygskriterier för studenter på 
den här skolan uppvisade resultat som pekade det motsatta. Respondenterna var även något 
tvetydiga i sina svar angående hur de betraktade inflytandet för lärare som kollegium över disciplin 

  

Sättande av 
betygskriterier för 
studenter på den här 
skolan  
(n=92)  

Fastslående av planering av 
undervisning av skolans 
speciella ämnesmässiga 
profil (ex. musik, teknik)  
(n=90)  

Bestämmande av 
innehåll i lärarnas 
fortbildning  

Utvärdering av 
lärare  

Anställning av 
nya lärare  

Sättande av 
disciplinär policy  

Hur 
skolbudgeten ska 
spenderas  

    M*      SD**  
  

1,96      1,19  

    M*      SD**  
  

2,44       ,94  

    M*      SD**  
  

2,18      ,77  

  M*     SD**  
  

     1,73      ,8  

      M*      SD**  
  

     1,88      ,77  

        M*      SD**  
  

      2,37      ,73  

      M*      SD**  
  

     1,67      ,58  

* Medelvärde där allt över 2,5 innebär mer status och inflytande medan värden 
under 2,5 innebär mindre status och inflytande.  
** Standardavvikelse avrundad till två decimaler där värde under ,75 är ett 
homogent svar medan allt över är heterogent.  

(n=92)  

(n=92)   (n=92)   (n=92)  (n=90)  
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i tabell 5 vid en jämförelse med deras svar i fråga om sättande av disciplinär policy i tabell 6. 
Resultaten från tabell 5 pekar på att respondenterna ansåg sig ha stort inflytande angående disciplin 
medan resultaten från den snarlika frågan vars resultat presenterades i tabell 6 visade på mindre 
inflytande. En möjlig anledning till att resultaten varierade skulle kunna vara att frågorna som 
redovisades för i tabell 5 ansågs vara mer generellt ställda än de frågor som redovisades för i tabell 
6 i fråga om disciplin och bedömning. Respondenterna svarade inte på någon av frågorna som 
redovisades för i tabell 6 att lärarna på deras skola hade stor (M > 2,5) möjlighet att påverka vilket 
går att sätta i relation till tabell 5 där de svarade att de upplevde att lärare som kollegium hade stort 
inflytande över alla komponenter utom fortbildning. En förklaring av dessa tvetydiga resultat skulle 
kunna vara att respondenterna vid frågorna som inkluderades i tabell 5 värderade sina svar utifrån 
det inflytande de uppfattat från lärare generellt sett i hela Sverige medan de vid frågorna 
inkluderade i tabell 6 utgick från lärarna på sin egen skola. Det är intressant att respondenterna 
uppgivit både mer och mindre inflytande i dessa frågor som berör samma sakområde.  
  I enkäten lades även in en öppen fråga för att fånga upp vilka beslut i skolans verksamhet 
som respondenterna själva tyckte var de viktigaste. Tabell 7 visar upp resultatet från denna fråga. 
 
Tabell 7. Viktigaste besluten i skolans verksamhet 

 
Tabell 7 ovan behandlar den öppna frågan: “Vilka tycker du är de viktigaste besluten som tas i 
skolans verksamhet (ange ett till tre exempel)?”. Respondenterna fick själva välja att svara på denna 
fråga och hur många beslut de ville uppge. Vi kodade sedan deras svar genom att samla in dem i 
grupper. Antalet svar från respondenterna på denna fråga uppgick till 89 % (n= 83) varav 86 % (n= 
71) av dessa angav mer än ett beslut. Eftersom vi här avsåg uppge de viktigaste besluten har 
resultatet begränsats till de svar med högst frekvens, alla svar som uppgavs av minst 10 
respondenter har därför infogats i tabellen. Svaret från en individ kan återfinnas i mer än en kategori 
(exempelvis kan en respondent ha svarat både tjänstefördelning och pedagogik och har då räknats 
in i båda kategorierna) dock har en respondents svar bara räknats en gång per kategori. Frågan om 
de viktigaste besluten i skolans verksamhet följdes av ytterligare en öppen fråga där respondenterna 
fick ange vem/vilka som de ansåg tog de här besluten. Resultaten av denna fråga gick i linje med 
resultaten från enkätens inledande frågor som rörde LaCoes (2008) komponenter av yrkesmässig 
autonomi i samband med Frostensons (2012) nivåer av autonomi. Denna fråga klargjorde dock 
vem/vilka lärarna ansåg ta de viktigaste besluten, det vill säga de som rör skolans ekonomiska 
beslut. Här svarade lärarna att rektor och huvudman var de som hade störst inflytande.  

De två första kolumnerna i tabell 7 går att kategorisera som ekonomiska beslut vilket 
innebär att respondenterna tyckte att den ekonomiska aspekten är mycket viktig. Det framkom 
också att dessa beslut i huvudsak tas på den kollektiva nivån, av rektor och huvudman. Den 
ekonomiska aspekten inkluderas inte i de sex komponenter LaCoe (2008) identifierat som viktigast 
i läraryrkets autonomi. Detta kan bero på att hans studie är genomförd i en annan nationell kontext 

Viktigaste 
beslut  

Antal 
personer*  
n=83  

Tjänsteför-
delning  

Planering av 
undervisning  

Stöd-
insatser  

Pedagogik  Bedöm- 
ning  

Resursför- 
delning  

27   17   15  19   14  16  

Fort-
bildning  

10  

* En person kan återfinnas i flera kategorier  
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där lärare generellt ej har möjlighet att påverka de ekonomiska faktorerna i verksamheten. Den här 
studiens empiri visar på att lärarna som ingick i studien anser att de ekonomiska aspekterna är av 
stor vikt vilket gör att det hade varit av intresse att undersöka dessa frågor närmare. 

Frågornas utformning i enkäten på kollektiv nivå av autonomi återspeglas i ovan resultat. 
Vid fokusering på enbart LaCoe (2008) och Frostenson (2012) ger intrycket att respondenterna 
tagit sig tid och funderat över de aktörer som faktiskt har inflytande i beslutsprocesser på den här 
nivån. Resultatet utifrån frågorna ger god insyn i vad respondenterna upplever att de har inflytande 
över som ett kollegium och vad rektor, huvudman eller föräldrar har inflytande över. Frågorna som 
rör lärarens inflytande på respondentens egen skola resulterade dock i lägre medelvärden. Möjliga 
anledningar till detta har problematiserats ovan, frågornas resultat behöver inte tolkas som skeva 
då de ställs mot varandra eftersom värdena är beroende av kontexten. Enkäten inkluderade inte 
frågor som rörde ekonomi vilket visade sig vara ett mycket viktigt område för respondenterna.  

Ovan avsnitt svarar direkt på frågeställning två och redogör för den kollektiva nivån av 
läraryrkets autonomi. Nedan redovisas för hur lärare uppfattar sin autonomi på individuell nivå. 

5.3 Lärares uppfattningar angående deras individuella autonomi 
Tabell 8 nedan kombinerar Frostensons (2012) individuella nivå av autonomi med LaCoes (2008) 
sex komponenter för att kunna klargöra över vilka områden respondenterna upplever sig ha 
inflytande.  
 
Tabell 8. Lärares uppfattade individuella autonomi 

 
Tabellen ovan visar resultaten angående uppfattat inflytande i beslutsprocesser på individuell nivå. 
Den visar med andra ord hur den enskilde läraren uppfattar sina möjligheter att påverka olika beslut 
som rör skolans verksamhet. Precis som i ovanstående delar av resultat och analys är det interna 
bortfallet som mest 5 personer vad gäller två komponenter, nämligen planering av undervisning 
och klassrumsmiljö. De resultat som är av extra intresse är fetmarkerade i tabellen.  
 Resultaten visar att läraren som enskild individ anser sig ha stort inflytande vad gäller 
pedagogik/metoder (M= 3,72), svaren var dessutom mycket homogena angående denna komponent 
(SD= ,46). Även angående komponenten bedömning/utvärdering var medelvärdet väldigt högt 
(M= 3,73) och svaren samlade runt medelvärdet (SD= ,58). För komponenten fortbildning visar 

  

LaCoe, 2008  

  Frostenson, 2012  

Planering av 
undervisning  

Pedagogik/
metoder  

Bedömning/  
utvärdering   Disciplin   Klassrums-  

miljö   Fortbildning  

* Medelvärde där allt över 2,5 innebär mer inflytande medan värden under 2,5 innebär mindre 
inflytande över beslutsprocessen.  
** Standardavvikelse avrundad till två decimaler där värde under ,75 är ett homogent svar medan allt 
över är heterogent.  

(n=88)
 

(n=88)
 

(n=92)
 

(n=92)
 

(n=90)
 

(n=90)
 

Individuell 
autonomi (som 
lärare i klassrum, 
skola samhälle)  
  

  M*   SD**  
  

 3,27   ,8  

 M*   SD**  
  

3,73   ,58  

  M*  SD**  
  

 3,21  ,82  

  M*  SD**  
  

 3,23  ,95  

  M*  SD**  
  

2,53   ,99  

M*  SD**  
  
3,72  ,46  
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resultatet på att den enskilde individen har inflytande (M= 2,53), dock var spridningen stor (SD= 
,99). 

Resultaten visar att läraren som enskild individ verkar åtnjuta en hög grad av autonomi på 
de områden som innefattas av LaCoes (2008) sex komponenter. Respondenterna bedömer sin 
inflytande som stort (M > 3) angående alla LaCoes (ibid.) komponenter utom fortbildning. Att just 
fortbildning har ett lägre medelvärde kan förklaras genom att även andra aktörer ansågs ha stort 
inflytande över denna komponent (se tabell 2 och 5). Detta samband skulle kunna betyda att beslut 
angående fortbildning tas av flera aktörer i samråd. Att komponenten pedagogik/metoder gav ett 
högt medelvärde tyder på att lärarna anser sig ha stor möjlighet att använda de pedagogiska metoder 
de finner lämpliga i sin klassrumsundervisning. Detta kan bero på att de ser sig som kompetenta i 
sin yrkesroll och anser sig ha möjlighet att nyttja den kunskap de tillägnat sig under sin utbildning. 
Vad gäller bedömning/utvärdering kan den höga skattningen bero på att lärarna i sin undervisning 
löpande bedömer elevers prestationer i klassrummet och på så sätt skapar sina egna scheman för 
hur varje elev utvärderas/bedöms under terminen. Lärarna operationaliserar betygsgrunderna 
utefter vad staten bestämt men skapar egna riktlinjer för hur dessa ska tolkas. 

Den individuella nivån av autonomibegreppet och de frågor som ställts i enkäten 
åskådliggör ett resultat med höga värden som pekar på att respondenterna som enskilda individer 
har högt inflytande vad gäller LaCoes (2008) sex komponenter. Enkätfrågornas utformning på den 
här nivån uppvisar hög grad av upplevd individuell autonomi och verkar fungera i sin helhet. 
Eftersom flera av komponenterna har höga medelvärden, men stor spridning hade det varit 
intressant att genom att bryta ned komponenterna i fler frågor utröna över vilka delar av 
komponenterna lärarna upplever sig ha större eller mindre inflytande. Den här delen av resultat och 
analys svarar till viss del på uppsatsens andra forskningsfråga. Det här är dock bara en del av 
autonomibegreppet på individuella nivån. För att förklara nivån närmre kommer Ballous (1998) 
sex teman att redogöras för härnäst.  

5.3.1 Lärares uppfattade individuella autonomi enligt Ballous sex teman 
På den individuella nivån av autonomi återfinns Ballou (1998) med sina sex teman utbrutna ur 
autonomibegreppet. Nedan i tabell 9 redogörs för medelvärde och standardavvikelse angående 
dessa teman. 
 
Tabell 9. Den enskilde individens uppfattade autonomi enligt Ballous sex teman 

 
Tabell 9 redovisar resultatet utifrån hopslagningar av frågorna som berör samma del av Ballous 
(1998) teman. Alla teman visade sig ha höga medelvärden där beslutsfattande hade det minsta (M= 

Ballou, 1998  

Självstyre  

 M*   SD**  
 3,4    ,44  

Kritisk 
reflektion  

 M*   SD**  
 3,4     ,45  

 M*   SD**  
 3,6    ,41  

Förmåga, 
kapacitet & 
kompetens  

 M*   SD**  
 3,3    ,42  

Själv-
kontroll   Frihet   Beslutsfattande  

 M*   SD**  
 3,2    ,48  

   M*     SD**  
   3         ,62  

* Medelvärde där allt över 2,5 är mer inflytande medan värden under 2,5 är mindre inflytande över 
beslutsprocessen.  
** Standardavvikelse avrundad till två decimaler där värde under ,75 är ett homogent svar medan allt 
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3) och förmåga, kapacitet och kompetens hade det högsta (M= 3,6) vilket betyder att 
respondenterna upplevde att de hade mycket inflytande över varje tema. Spridningen av svaren var 
liten, standardavvikelsen var som högst i temat beslutsfattande (SD= ,62) och minst i förmåga, 
kapacitet och kompetens (SD= ,41).   

Det finns många olika faktorer som kan ha genererat de höga värden som redovisas för i 
tabell 9 varav en av dem kan vara problem med utformningen av enkätfrågorna. Det sätt de är 
utformade på kan ha lett till socialt önskvärda svar. Frågorna i enkäten kan även ha lett 
respondenterna till att skatta högt på dessa frågor vilket kan vara ett resultat av att frågorna krävde 
en viss del av självkritik då de besvarades. Att till exempel skatta sina individuella möjligheter till 
kritisk reflektion kring sin pedagogiska verksamhet lågt hade kunnat vara detsamma som att 
nedvärdera sin egen duglighet som lärare. Vissa av frågorna kan ha uppfattats som att de rörde 
egenskaper istället för möjligheter till självbestämmanderätt det vill säga autonomi vilket också 
kan ha medverkat till de höga medelvärdena. Urvalet kan också ha påverkat datan då de utgjorde 
en relativt homogen grupp bestående av erfarna engagerade ämneslärare. Alla ovan anledningar 
kan ha påverkat värdena utifrån Ballous (ibid.) sex teman vilket gör att det skulle finnas ett värde 
i att testa dem igen med andra frågor för att utesluta vissa bakomliggande variabler.  
 Den här delen av analys och resultat relaterar till forskningsfråga två trots att resultaten 
visade att frågorna inte fungerade på önskvärt sätt. Detta är dock ett viktigt att vidareutveckla då 
den personliga skattningen av autonomi är viktig att ta del av vad gäller lärares uppfattade 
autonomi. 

5.4 Intern korrelation mellan de tre olika modellerna/teorierna 
Det är viktigt att förstå hur väl teorierna/modellerna som används i den här uppsatsen korrelerar 
med varandra eftersom vi här har sammanfogat dessa i en multidimensionell modell. Måttet som 
använts för att mäta sambanden mellan de olika teorierna/modellerna är Pearson’s r. I tabell 10 
nedan presenteras enbart Frostensons (2012) individuella nivå av autonomi då det ej fanns några 
direkta samband mellan de övriga två nivåerna av autonomi och Ballous (1998) sex teman 
respektive LaCoes (2008) sex komponenter. 
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Tabell 10. Korrelation mellan Frostensons individuella nivå av autonomi samt komponenter och 
teman av LaCoe/Ballou 

 
Som nämnts ovan användes Pearson’s r för att korrelera de olika teorierna/modellerna med 
varandra. Långt ifrån alla kombinationer i tabell 10 korrelerade på ett sätt som är värt att nämna. 
De rutor som är tomma har ett r-värde på ± ,2 eller mindre och valdes bort då värden mellan ±0,01 
- ,2 är mycket svaga samband och ej ansågs uppfylla den sambandsstyrka vi krävde. Viktigt att 
poängtera är även att de värden som fåtts fram inte är signifikanta, åtminstone inte på ett sådant 
sätt att de går att generalisera till någon större population. 
 För att förtydliga sambanden mellan de olika modellerna/teorierna kan man förklara dem 
som svaga till mellanstarka. Det starkaste sambandet som går att finna är ,427. Detta samband 
gäller mellan Ballous (1998) tema beslutsfattande och LaCoes (2008) komponent pedagogik på 
Frostensons (2012) individuella nivå av autonomi. Vidare visar resultaten att Ballous (1998) tema 
självstyre visar upp ett svagt samband med alla LaCoes (2008) komponenter på denna nivå av 
autonomi. Även Ballous (1998) tema kritisk reflektion korrelerade mycket svagt med LaCoes 
(2008) komponenter och dessa värden har därför uteslutits ur tabellen.  

Resultaten pekar på att det finns vissa samband mellan olika delar av modellerna/teorierna. 
Vidare visar tabell 10 att det finns nästan lika många mycket svaga samband eller nollsamband 
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LaCoe, 2008  

,254  

,298 

,328  

,288       

  

  

  

        

     

    

       

Pearson’s r graderas i en skala från -1 till +1 där 0 är inget samband alls. Skalans värden indikerar:  
± ,01 - ,2 mycket svagt samband | ± ,21 - ,4 svagt samband  
± ,41 - ,6 mellanstarkt samband  | ± ,61 - ,8 starkt samband  
± ,81 - ,99 mycket starkt samband | ± 1 perfekt samband 

Ballou, 1998 
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mellan modellerna/teorierna. Frostensons (2012) kollektiva och professionella nivå samt Ballous 
(1998) teman inom begreppet autonomi korrelerade mycket svagt vilket gjorde att vi valde att inte 
nämna dessa ytterligare i våra resultat. Dessa korrelationer visar att det är komplext att mäta lärares 
upplevda autonomi genom att sätta ihop tre modeller/teorier. Dessutom stärker detta Frostensons 
(2012) resonemang om att autonomi utvecklas på flera nivåer samtidigt och att hög autonomi på 
individuell nivå inte nödvändigtvis ger hög autonomi på de andra nivåerna vilket kan förklara de 
svaga korrelationerna. 
 Resultatet visade att självstyre ur Ballous (1998) sex teman hade ett svagt samband med 
alla LaCoes (2008) komponenter på Frostensens (2012) individuella nivå av autonomi. Ballou 
(1998) anser att självstyre är grunden i autonomi och möjligheten att vara en delaktig part i sådant 
som sker i relation till ens profession. Självstyre kan tolkas som brett och generellt tema vilket kan 
vara en anledning till att det har samband om än svagt med LaCoe (2008) och Frostenson (2012). 
Sambandet är oriktat och avsikten var inte heller i denna studie att avgöra vilken variabel som 
påverkar vilken, det som var av relevans i denna studie var att upptäcka samvariationer. För att 
exemplifiera kan vi ta Ballous (1998) tema självstyre och LaCoes (2008) komponent planering av 
undervisning. Dessa korrelerar svagt (r: ,298) men indikerar att då självstyre ökar så ökar också 
planering av undervisning, och vice versa.  
 Detta avsnitt svarar på uppsatsens tredje forskningsfråga även om den lämnar en del övrigt 
att önska. Enkäten utformades utifrån teorierna/modellerna och visade att de på vissa områden 
fungerar ihop men också att det finns vissa delar som inte korrelerar. Möjligheten finns dock att 
finna starkare korrelationer efter revidering av frågorna.  

5.5 Sammanfattning resultat och analys 
För att sammanfatta resultat och analys har ett antal påståenden formulerats. Dessa påståenden 
ämnar förtydliga studiens resultat och ge svar på våra forskningsfrågor.  
Resultat 1. Lärares autonomi utvecklas på olika nivåer 
Autonomi är ett komplext multidimensionellt begrepp med många olika beståndsdelar. En nivå 
eller del av autonomi kan ha inverkan på en annan och gör det därmed svårt avskärma och analysera 
en beståndsdel och förvänta sig att den inte förändras under tiden. Lärares autonomi och dess olika 
dimensioner är i ständig rörelse och omformas hela tiden, när deras autonomi skiftar på en nivå 
eller del av en nivå kommer det med stor sannolikhet att ge verkningar på andra nivåer eller i andra 
delar. Historiskt sett har det här visat sig i form av hur lärares yrkesroll fått förändrad status och 
hur professionen omformats. Uppsatsens resultat pekar på att viss del av forskningen om autonomi 
stämmer, det går inte att förklara lärares uppfattade autonomi inom ett område avskilt från de andra 
vilket förklarar varför lärares uppfattningar angående autonomi skiljer sig på olika nivåer och 
områden. 
Resultat 2. Lärare skattar sin individuella autonomi högt  
Utifrån Ballous (1998) sex teman skattade lärare sin individuella autonomi högt. Ballou (ibid.) 
behandlar den del av autonomi som kräver att individen bedömer sin egen förmåga vilket kan vara 
svårt, eller känsligt att göra och därmed medförde att dessa frågor genererade höga medelvärden. 
LaCoes (2008) sex komponenter tillsammans med Frostensons (2012) individuella nivå av 
autonomi genererade också höga värden men ej så höga som de som skapades angående Ballous 
(1998) sex teman. Dessa skillnader i medelvärden skulle kunna förklaras utifrån att LaCoes (2008) 
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komponenter rör läraryrket istället för individen vilket därmed gör dem lättare att hålla en distans 
till. Dessa resultat behandlar den individuella nivån av forskningsfråga två.  
Resultat 3. Lärare uppvisar tvetydiga svar vad gäller deras autonomi som kollegium 
Utifrån LaCoes (2008) sex komponenter svarar lärare att de som en kollektiv kraft i allmänhet har 
stort inflytande i beslutsprocesser, men när det kommer till frågor som rör lärarkollegiet på den 
egna skolan uppfattar de att de har svagt inflytande i vissa beslutsprocesser. Dessa svar är något 
tvetydiga, men kan delvis förklaras genom att lärare uppfattar att de har olika mycket inflytande 
över beslut inom olika områden i skolan. Dessa resultat behandlar den kollektiva nivån av 
forskningsfråga två. 
Resultat 4. Lärare anser att kollegor i andra länder har högre status och därmed större autonomi 
Studiens resultat visar att lärare uppfattade att kollegor i framför allt Finland, Tyskland och Japan 
hade högre status och därmed större inflytande. Respondenterna uppfattade även att lärares beslut 
var av större vikt förr och att lärares beslut och omdöme skulle tas på större allvar om lärare hade 
högre status i Sverige. Som tidigare nämnts innebär hög status ofta större inflytande vad gäller 
beslutsfattande. Resultaten angående nämnda frågor tyder på att lärare uppfattar sin autonomi som 
låg, och att de i jämförelse med lärare i många andra länder uppfattar sig ha sämre status. Dessa 
resultat behandlar i huvudsak den första forskningsfrågan, men rör även den professionella nivån 
av autonomi som är en del av forskningsfråga två. 
Resultat 5. Individuell autonomi enligt Ballou korrelerar endast svagt med LaCoes områden inom 
läraryrket och Frostensons nivåer 
Så som enkätfrågorna som rör Ballous (1998) sex teman var formulerade i den här studiens enkät 
uppvisades endast svaga samband mellan dessa teman och de komponenter och nivåer som 
definieras av LaCoe (2008) och Frostenson (2012). I förhållande till svaren angående den 
yrkesmässiga autonomin enligt LaCoes (2008) komponenter resulterade alla frågor som rörde 
Ballous (1998) teman i enkäten i högt skattade värden. Detta väcker misstankar om huruvida man 
här bör ifrågasätta om frågorna utifrån Ballous (ibid.) teman verkligen gav sannolika värden av 
lärares uppfattade individuella autonomi. Dessa resultat behandlar den tredje forskningsfrågan i 
den här uppsatsen. 
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6. Sammanfattande diskussion 
I nedan kapitel sammanfattas och diskuteras studiens resultat och betydelse samt dess bidrag och 
begränsningar. Slutligen diskuteras olika förslag till fortsatt forskning inom ämnet.   

Studiens första resultat, Lärares autonomi utvecklas på olika nivåer, följer samma 
diskussion som tidigare forskning av Ingersoll (1996; 2003), Frostenson (2012) samt Wermke och 
Forsberg (2016) som beskriver läraryrkets autonomi som något utöver ett endimensionellt 
fenomen. Som presenterats i föregående kapitel angav de flesta lärare att den enskilde läraren har 
stort inflytande över majoriteten av de olika komponenter av yrkesmässig autonomi som LaCoe 
(2008) identifierar. Detta visade sig i form av höga medelvärden angående lärares inflytande över 
disciplin, planering av undervisning, klassrumsmiljö, pedagogik samt bedömning/utvärdering av 
studenter (3,21-3,73). Med undantag av komponenten fortbildning, vilken gav ett lägre medelvärde 
(2,53), gav detta en bild av att lärare uppfattar sin individuella autonomi som hög. Dessutom 
värderade lärarna, i alla ovan nämnda komponenter av den yrkesmässiga autonomin utom 
fortbildning, sitt eget inflytande som större än inflytandet från stat, huvudman, rektor, föräldrar och 
lärare som kollegium. Det resultat som framkom av de öppna frågor som därefter ställdes i enkäten, 
angående vilka beslut lärarna ansåg vara viktigast och vilka som tog dessa, pekade dock i motsatt 
riktning. De beslut som nämndes flest gånger av lärarna i denna fråga var ekonomiska beslut så 
som tjänstefördelning och resursfördelning. Angående dessa beslut angav lärarna att de inte hade 
stort inflytande, att det var rektor och huvudman som bestämde över dessa. Dessa resultat visar på 
att lärarna uppfattar sina möjligheter till inflytande över vissa områden som stora och andra som 
små, vilket pekar på komplexiteten i begreppet autonomi.  

I relation till Ingersolls (1996) forskning och förslag om att dela upp skolan i två arenor kan 
man tolka resultaten som att lärarna uppfattar att de har större möjlighet till kontroll inom 
klassrumsarenan (classroom zone) än inom de områden som rör planering, fördelning av resurser 
och ledning, det vill säga skolarenan (schoolwide zone). Beslut angående fortbildning skulle enligt 
denna uppdelning av skolan kunna tillhöra skolarenan vilket kan förklara att denna komponent 
resulterade i ett lägre medelvärde. Ingersoll (2003) menar att det är viktigt att fråga sig vilka beslut 
lärare anser vara de viktigaste eftersom makten över dessa beslut anses vara en funktion av vilken 
makt de har i sin yrkesroll. Inflytande över områden utan större vikt används ofta som ett subtilt 
sätt att centralisera makt. I frågan gällande vilka beslut lärarna ansåg vara viktigast inom skolans 
verksamhet visade det sig att många av lärarna ansåg att beslut angående ekonomin och dess 
fördelning var viktiga. Detta resultat tyder på att lärarna anser att beslut inom skolarenan är 
viktigast och de som spelar störst roll för verksamheten, vilket i sin tur stärker Ingersolls (1996) 
slutsatser om skolan och huruvida den bör ses som decentraliserad eller inte. Studien visar att 
lärarna bedömer sitt eget inflytande över klassrumsarenan som stort. Eftersom detta inflytande 
dock inte betyder att de har makten över skolverksamhetens viktigaste beslut kan man ifrågasätta 
hur mycket detta inflytande egentligen betyder? Resultatet skulle även på detta sätt kunna stärka 
Wermke och Forsbergs (2016) samt Frostensons (2012) resonemang om att läraryrket har flera 
dimensioner av autonomi vilket innebär att hög autonomi i ett visst avseende samtidigt kan betyda 
låg autonomi i ett annat avseende.   

Ingersoll (2003) beskriver vidare två sätt att se på skolan: som alldeles för centraliserad 
eller som alldeles för decentraliserad. Huruvida makten ses som decentraliserad eller centraliserad 
beror enligt Ingersoll (ibid.) på vilken arena som anses viktigast och vilka beslut som bör betonas. 
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Studiens resultat pekar på att makten är både decentraliserad, i form av att lärarna uppfattar sin 
makt som stor vid beslut inom klassrumsarenan, och centraliserad, i form av att lärarna har liten 
makt vid beslut inom skolarenan. Ingersoll (2003) redogör vidare för utbildningsteori och de två 
dimensioner som dominerar denna. Dessa dimensioner kallas för den akademiska och den sociala 
dimensionen. Ingersoll (ibid.) beskriver att mycket litet fokus tidigare har riktats mot den sociala 
dimensionen, som innefattar disciplin och vad som brukar kallas för den dolda läroplanen. I sin 
studie från 1996 finner Ingersoll att lärares inflytande över beslut angående den sociala 
dimensionen ger störst konsekvenser för hur väl skolor fungerar. Vad som här kan ifrågasättas är 
hur väl dessa dimensioner kan användas för att förklara den svenska skolan då dessa dimensioner 
inte innefattar de ekonomiska besluten.   
 Det andra resultatet vilket löd Lärare skattar sin individuella autonomi högt syftar på 
respondenternas uppfattningar om inflytande på den individuella nivån av autonomi. Tidigare 
forskning visar på att lärare har fått minskat professionellt inflytande i sitt yrke, men ökad 
bestämmanderätt över sitt eget klassrum i och med NPM (New Public Management) och 
decentraliseringen av skolan (Lundström, 2015). Den här studiens resultat visade sig gå i linje med 
tidigare påståenden. Som ovan nämnts skattar lärarna sin individuella autonomi som hög i enkäten 
vad gäller de flesta av LaCoes (2008) komponenter inom den yrkesmässiga autonomin och samma 
förhållanden gäller för den del av enkäten som är utformad efter Ballous (1998) sex teman 
angående individuell autonomi. Något som dock går att kritiskt reflektera är hur väl den del som 
består av Ballous (ibid.) sex teman verkligen mäter uppfattad individuell autonomi. Frågorna som 
berör denna aspekt av autonomi kräver viss reflektion av läraren över sin egen prestation och 
förmåga i relation till hans/hennes arbete. Att värdera sin autonomi som låg i dessa frågor kan ha 
uppfattats som att uppvisa bristande förmåga eller kunskap vilket inte var syftet med frågorna. Det 
verkar dock ha uppfattats som lättare att värdera sina svar på frågorna rörande lärares yrke på den 
individuella nivån, vilka LaCoes (2008) komponenter gör, eftersom dessa frågor gav ett något mer 
varierat resultat. Resultaten som pekar på att lärarna uppfattar sig ha hög individuell autonomi i sitt 
klassrum, både fysisk och psykisk i form av exempelvis bedömning undervisning går att sätta i 
relation till både Fredriksson (2010) och Ingersoll (1996, 2003). Ingersoll (ibid.) beskriver läraren 
som individen i mitten (man in the middle) då många lärare har fått ett ökat ansvar gentemot rektor 
och huvudman, men också mot föräldrar och elever vilket kan resultera i att läraren hamnar i kläm. 
Fredriksson (2010) beskriver eleven som en kund och diskuterar hur läraren fått en mer medierande 
roll i skolans verksamhet mellan olika aktörer. Resultaten i den här uppsatsen pekar på att lärarna 
har hög autonomi gällande klassrummet och stor tilltro till sin egen förmåga. Det är ur denna 
synvinkel något förvånande att lärarna ej angav föräldrar som en aktör med direkt inflytande över 
någon del utom LaCoes (2008) komponent disciplin på Frostensons (2012) kollektiva nivå av 
autonomi. Dessa resultat går alltså inte i linje med tidigare forskning, men behöver inte betyda att 
det finns motsättningar. En möjlig förklaring skulle kunna finnas i att de frågor som ställdes i 
enkäten inte var nog preciserade för att få lärarna att tänka igenom de möjliga scenarior där 
föräldrarna har stor inverkan på utgången.    

Vad gäller det tredje resultatet lärare uppvisar tvetydiga svar vad gäller deras autonomi 
som kollegium ämnar den klargöra att lärarna visade sig uppleva att de tillsammans med sina 
kollegor har både stort och litet inflytande över beslutsprocesser. Lärares inflytande som kollegium 
behandlades både via frågor angående LaCoes (2008) sex komponenter på Frostensons (2012) 
kollektiva nivå av autonomi och som en fristående del i enkäten. Dessa två olika delar genererade 
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något motsägelsefulla resultat. Viktigt att poängtera är dock att ett par frågor i den fristående delen 
i enkäten berörde ekonomiska aspekter vilket också visade sig vara några av de viktigaste besluten 
i skolans värld på den öppna frågan angående viktigaste beslut i skolan. På den öppna frågan 
angående de ekonomiska aspekterna angav respondenterna att det var rektor och huvudman som 
hade störst inflytande vilket tyder på en riktning då lärarna som kollegium har litet inflytande. 
Skolverket (2009) konstaterar i sin rapport att skolorna i segregerade områden sällan får extra stöd 
i form av mer resurser eller lärare. Detta betyder att lärare som kollegium har litet inflytande vid 
förhållanden då mer resurser skulle behövas, vilket går i linje med svaret lärarna angav i flera frågor 
där ibland frågan angående vilka som tog de viktigaste besluten i skolans verksamhet samt lärarnas 
möjlighet som kollegium att påverka anställning av lärare (M= 1,73).  

Resultat som dock kan tolkas som något motsägelsefulla gäller frågor rörande disciplin och 
bedömning/utvärdering. Respondenterna värderade sitt inflytande som högt angående LaCoes 
(2008) två komponenter som behandlar dessa två områden medan de i de fristående frågorna som 
rörde samma områden svarade att de hade mindre inflytande. En faktor som kan ha påverkat svaren 
kan, som ovan nämnts, vara kopplad till Ingersolls (1996; 2003) förslag om att skolan är uppdelad 
i två arenor. Dessa sakområden skulle kunna tillhöra båda dessa arenor vilket kan förklara varför 
resultaten både pekar på stort inflytande och mindre inflytande. Respondenterna kan ha tolkat 
frågor på olika sätt gällande exempelvis disciplin. Den ena frågan löd: Vem/vilka har inflytande i 
beslut angående elevers disciplin (t.ex ordningsregler och normer)? och kan ha tolkats handla om 
en lärares möjlighet att tillsammans med sina kollegor utveckla ordningsregler som ska följas på 
skolområdet. Den andra frågan löd: Hur mycket inflytande tror du att lärarna på din skola har över 
skolpolicy inom följande områden: Sättande av disciplinär policy och kan ha tolkats handla om 
lärare i en nationell kontext där de tillsammans med sina kollegor inte har stort inflytande över 
allvarliga disciplinära åtgärder som exempelvis avstängning av en elev. Vid sådana händelser 
måste troligtvis rektor och andra aktörer kopplas in vilket gör att lärare då har liten makt som 
kollegium över sådana beslut. Marknadiseringen av skolan har öppnat upp för olika aktörers ökade 
inflytande i skolverksamheten och har på så sätt även påverkat och omformat läraryrket. Eleverna 
har tillsammans med sina föräldrar fått ökat inflytande i klassrummen vilket kan påverka lärares 
autonomi gällande disciplin och i frågan om utvärdering/bedömning av eleverna. Lundström 
(2015) förklarar att skolor idag rankas utifrån hur nöjda kunderna är i.e. elever och föräldrar. Om 
lärare får dåliga betyg av kunderna kan det också förväntas påverka skolans renommé vilket kan 
inverka negativt på lärares autonomi som kollektiv kraft.  

Ovan resonemang visar på dualiteten i lärares autonomi, det går inte på ett entydigt sätt att 
beskriva lärares inflytande både som individer och som kollektiv.  

Det fjärde resultatet vi kom fram till gällde lärares syn på kollegor i andra länder och deras 
arbetsförhållanden. Den löd: Lärare anser att kollegor i andra länder har högre status och därmed 
större autonomi. Studiens resultat visade att många av respondenterna ansåg att lärare i vissa andra 
länder har högre status och därmed större autonomi än svenska lärare. Vissa respondenter nämnde 
över 10 länder i sina svar på denna fråga vilket är talande för hur vissa svenska lärare uppfattar sin 
egen autonomi och yrkets status. Dessa resultat stämmer överens med Lundströms (2015) 
resonemang om hur lärares autonomi har minskat till förmån för NPM och de senaste decenniernas 
skolreformer vilket också resulterat i en förändring av lärarprofessionens status. Frostenson (2012) 
skriver att staten fyller en viktig roll som legitimerande instans och eftersom en professions 
legitimitet enligt Frostenson (ibid.) förstärks genom olika legitimitetsskapande aktiviteter bör den 
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också kunna försvagas genom dessa. De senaste skolreformerna har på detta vis medverkat i 
processen då läraryrkets autonomi minskat. Stenlås (2011) förklarar förändringen av läraryrket som 
profession genom skolreformerna som en deprofessionalisering av yrket ledd av staten. Han 
poängterar också vidare att arbetet då kontrollen över detta förloras inte kan kallas för professionellt 
arbete vilket också är relaterat till status. Vår tes understöds därmed även av Stenlås (2011) 
resonemang.  

 Som nämndes i resultat och analys-kapitlet kan PISA-undersökningarna (Skolverket, 
2013) också ha medverkat i formandet av dessa åsikter hos lärare. De senaste PISA-
undersökningarna har visat på nedåtgående resultat för elever i den svenska skolan samtidigt som 
Finland, som var det land som mest frekvent angavs i fråga om länder där lärare har högre status, 
har haft goda resultat. Att Skolverket (2013) i sin rapport förklarar att dessa resultat beror på ett 
antal svårmätta faktorer så som rekrytering till yrket, som diskuteras ha koppling till yrkets 
professionella status, stämmer också överens med det faktum att lärare uppfattar att yrkets status 
är högre i andra länder.   

Det sista och femte resultatet Individuell autonomi enligt Ballou korrelerar endast svagt 
med LaCoes områden inom läraryrket och Frostensons nivåer förklarar på vilket sätt 
modellerna/teorierna inte fungerar tillsammans eller åtminstone måste optimeras för att bygga ett 
multidimensionellt mätinstrument där alla delar mäter lärares uppfattade autonomi. LaCoes (2008) 
sex komponenter som ämnade mäta lärares yrkesmässiga autonomi gick att kombinera med 
Frostensons (2012) tre nivåer av autonomi på ett önskvärt sätt. Som tidigare nämnts gick dock inte 
användningen av Ballous (1998) sex teman av autonomibegreppet som planerat. Dessa teman 
korrelerade mycket svagt med LaCoes (2008) komponenter och enbart med Frostensons (2012) 
individuella autonominivå. Vi har vidare diskuterat att Ballous (1998) sex teman kan ha varit 
bristfälligt utformade i mätinstrumentet, men också att det kan vara svårt att gå vara objektiv till 
sin egna förmåga och kunskap. Eftersom den här uppsatsen fungerar som en förstudie till ett VR-
projekt ämnade den framför allt testa modeller och teorier, men gjorde dessutom ett försök att fånga 
in det svåröverskådliga begrepp autonomi är. Ofta nås inte perfekta resultat vid första försöket 
vilket så även var fallet här, instrumentet måste justeras vidare och alternativt utesluta Ballous 
(1998) teman till fördel för någon annan modell/teori. Försöket att fånga in autonomi i ett 
multidimensionellt instrument får ses som lyckat trots att delar av det uppvisar brister. Denna 
studies brister kan användas som språngbräda för forskningsprojektet.  

6.1 Studiens bidrag och begränsningar 
Vid behandling av denna studies resultat är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till vilket 
urval nätverksgrupperna på facebook för lärare genererade. Som nämnts i metodavsnittet går det 
att urskilja vissa mönster angående respondenterna; det är främst engagerade, erfarna, kvinnliga, 
kommunalanställda ämneslärare som svarat på enkäten och de har alla en lärarexamen. Detta urval 
har bidragit till att vi inte fått så stor spridning i våra resultat vilket är en av studiens begränsningar.   
 Studiens resultat pekar något motsägelsefullt på att respondenterna uppfattar sig ha hög 
individuell autonomi samtidigt som autonomin vid de beslut som ansågs viktigast var mycket låg. 
Frågorna i enkäten vilka gällde den individuella autonomin genererade höga värden, vilket tyder 
på att respondenterna kände igen sig i frågorna och dess teman, men att de var ställda på sådant 
sätt att de kan ha genererat önskvärda svar. Även detta får ses som en av studiens begränsningar.  
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 Resultaten tyder på att Frostensons (2012) tre dimensioner är betydelsefulla och fungerar 
att kombinera med andra komponenter angående autonomi. I enkäten kombinerades Frostensons 
(2012) dimensioner med de sex komponenter LaCoe (2008) identifierar som viktigast angående 
lärares yrkesmässiga autonomi. För att kontrollera dessa frågor följdes dem av två öppna frågor 
angående viktiga beslut och vem som fattar dessa vilka bekräftade att läraryrkets autonomi i många 
frågor är begränsad då viktiga beslut tas på makro- och mesonivå i skolan. De öppna frågorna om 
beslutsfattande visade också på att beslut angående ekonomi ansågs vara av stor vikt vilket skulle 
kunna tyda på att en brist i de sex komponenter LaCoe (2008) presenterar som viktigast angående 
lärares autonomi.  
 Studiens främsta bidrag består i att den givit större kunskap om vilka modeller/teorier 
angående autonomi som går att kombinera för att mäta detta multidimensionella begrepp. Studien 
kan därmed antas ha lyckats i sitt försök att testa modeller och teorier vilket utgör en god 
utgångspunkt för framtida studier på området. För att kunna göra en jämförelse av olika 
bakgrundsvariabler bör vidare forskning inom ämnet exempelvis fokusera på en bättre spridning 
bland respondenterna vad gäller vilka skolor de arbetar på. Eftersom studiens resultat visade att 
beslut angående ekonomi och fördelning av resurser anses vara viktiga vore det intressant att 
undersöka huruvida det finns skillnader i uppfattad autonomi mellan lärare på kommunala skolor 
och friskolor. En större spridning vad gäller kön samt antal år som yrkesverksamma bör också 
generera intressanta jämförelser. Denna studies resultat visade på  ett mycket svagt samband mellan 
antal år som yrkesverksam och uppfattad autonomi, men ett större urval med större spridning skulle 
kunna säga mer om hur detta förhållande ser ut i förhållande till den svenska lärarkåren som helhet.   
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Bilagor 
Bilaga 1: Missivbrev  

Hej!  

Vi är två studenter vid Program med inriktning mot vuxna och arbetsliv vid Uppsala Universitet 
som skriver vårt examensarbete i pedagogik. Vår uppsats är en förstudie till ett 
vetenskapsrådsprojekt lett av Wieland Wermke, universitetslektor vid Uppsala Universitet. 
Projektet ämnar undersöka lärares autonomi i Sverige, Finland, England och Tyskland med syftet 
att jämföra lärares professionella autonomi i olika nationella kontexter.  

Diskussionen runt svenska lärares autonomi har den senaste tiden lyfts i relation till resultaten av 
PISA-undersökningarna och de reformer den svenska skolan har gått igenom. Elevers sjunkande 
resultat har gjort att politiker och andra aktörer i skolvärlden intresserat sig för länder där 
läraryrket har hög status och elevers resultat befinner sig i topp. Frågan är hur svenska lärare 
uppfattar sin egen autonomi? Vi skulle gärna vilja ha era svar då de är mycket betydelsefulla för 
det vetenskapsrådsprojekt vår studie är en del av.  

Den här enkäten vänder sig till grundskole- och gymnasielärare och ditt deltagande är väldigt 
viktigt för oss. Enkäten består av frågor uppdelade i tre teman och tar cirka 15 minuter att 
genomföra.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. Du kan 
välja att hoppa över eventuella frågor du inte vill svara på. Dina uppgifter kommer att behandlas 
anonymt och enbart användas i detta arbete samt i ovan nämnda vetenskapsrådsprojekt. Dina 
uppgifter kommer inte att kunna härledas tillbaka till dig.  

Uppsatsen kommer att gå upp för ventilering i juni 2016. Examensarbetet kommer därefter 
publiceras på DIVA - portalen där vem som helst kan ta del av den.  

Om du har några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till någon av oss.  

Vi tackar för ert deltagande i den här studien.  

Med Vänliga Hälsningar  

Johan Ryman  

johan.ryman.xxxx@student.uu.se  

Karin Söderström  

karin.soderstrom.xxxx@student.uu.se  

Wieland Wermke - Handledare  
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Bilaga 2: Enkät  

Beslutsfattande  

Beslutsfattande är en viktig del av begreppet autonomi, inte minst i lärares yrkesliv. Denna del av 
enkäten bygger på forskning som identifierar sex typer av autonomi. Dessa är disciplin, 
undervisningsplan, klassrumsmiljö, pedagogik, bedömning/utvärdering och fortbildning.  

1. Disciplin  

Vem/vilka har inflytande i beslut angående elevers disciplin (t.ex ordningsregler och normer)?  

Stat  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Huvudman  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Rektor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Föräldrar  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag i samråd med mina kollegor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag som individuell lärare  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
  

2. Undervisningsplan  

Vem/vilka har inflytande i beslut angående undervisningsplan (t.ex läromedel och undervisningsmål)?  

Stat  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Huvudman  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Rektor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Föräldrar  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag i samråd med mina kollegor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag som individuell lärare  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
  

3. Klassrumsmiljö  
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Vem/vilka har inflytande i beslut angående fysisk klassrumsmiljö (t.ex dekorationer och fördelning av 
tid för eget arbete, genomgång, förhör etc)?  

Stat  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Huvudman  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Rektor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Föräldrar  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag i samråd med mina kollegor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag som individuell lärare  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
  

4. Pedagogik  

Vem/vilka har inflytande i beslut över de undervisningsmetoder (t.ex aktiviteter och strategier) du 
använder dig av?  

Stat  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Huvudman  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Rektor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Föräldrar  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag i samråd med mina kollegor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag som individuell lärare  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
  

5. Bedömning/utvärdering  

Vem/vilka har inflytande i beslut angående utvärdering och bedömning av elever?  

Stat  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Huvudman  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
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Rektor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Föräldrar  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag i samråd med mina kollegor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag som individuell lärare  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
  

6. Fortbildning  

Vem/vilka har inflytande i beslut angående utveckling av din yrkeskompetens (t.ex vidareutbildning och 
fortbildning)?  

Stat   

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Huvudman  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Rektor   

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Föräldrar:   

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag i samråd med mina kollegor  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
Jag som individuell lärare  

●   inget alls - lite grann - ganska mycket - mycket 
  

7. Vilka tycker du är de viktigaste besluten som tas i skolans verksamhet (ange ett till tre exempel)?  

(öppen fråga)  

  

8. Vem/vilka tar dessa beslut?  

(Öppen fråga)  

  

9. Hur mycket inflytande tror du att lärarna på din skola har över skolpolicy inom följande 
områden:  

  

Sättande av betygskriterier för studenter på den här skolan  

●   Inget alls 
●   Lite grann 
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●   Ganska mycket 
●   Mycket 

  

Fastslående av undervisningsplan av skolans speciella och ämnesmässiga profil (exempelvis musik, 
teknik)  

●   Inget alls 
●   Lite grann 
●   Ganska mycket 
●   Mycket 

  

Bestämmandet av innehåll i lärarnas fortbildning  

●   Inget alls 
●   Lite grann 
●   Ganska mycket 
●   Mycket 

  

Utvärdering av lärare   

●   Inget alls 
●   Lite grann 
●   Ganska mycket 
●   Mycket 

  

Anställning av nya lärare  

●   Inget alls 
●   Lite grann 
●   Ganska mycket 
●   Mycket 

  

Sättande av disciplinär policy  

●   Inget alls 
●   Lite grann 
●   Ganska mycket 
●   Mycket 

  

Hur skolbudgeten ska spenderas  

●   Inget alls 
●   Lite grann 
●   Ganska mycket 
●   Mycket 

  

Autonomi  
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Läraryrket och autonomi är tätt sammankopplade i dagens debatt om lärare och deras arbete. 
Professionell autonomi syftar på den handlingsfrihet en aktör har inom vissa givna ramar. Nedan 
frågor är kopplade till sex dimensioner som rör professionell autonomi. Dessa dimensioner är 
självstyre, kritisk reflektion, förmåga, självkontroll, frihet och beslutsmöjligheter.  

10. Uppfattningar angående dina möjligheter att själv styra din verksamhet/undervisning  

Jag upplever att mina kriterier för vad som kan ses som bra pedagogisk verksamhet oftast fungerar 
väl  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag kan oftast försvara och motivera de metoder jag använder i min undervisning emot andra  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag kan ofta utan större svårighet analysera problem i min pedagogiska och didaktiska verksamhet  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

11. Uppfattningar angående ditt sätt att kritiskt analytiskt reflektera kring din pedagogiska 
verksamhet  

Jag reflekterar mycket över pedagogiska och didaktiska teoriers förklaringsförmåga och 
begränsningar  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag har ett kritiskt förhållningssätt när det gäller forskningsresultat om vad god pedagogisk och 
didaktisk verksamhet kan vara  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag reflekterar kritiskt kring mitt sätt att undervisa  
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●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag förhåller mig kritisk till skolpolitikens krav på lärare och dess konsekvenser för den didaktiska-
pedagogiska verksamheten  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

12. Uppfattningar angående dina professionella förmågor  

Jag anser att jag har god ämneskompetens i alla ämnen jag undervisar i  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att jag har god ämnesdidaktisk kompetens i de ämnen jag undervisar i   

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att jag har god pedagogisk kompetens  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

13. Uppfattningar angående dina möjligheter att utöva självkontroll i förhållande till vad du gör 
och utsätts för i verksamheten  

Jag vet precis vilka mina professionella värderingar är  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag har lätt att välja vilka uppgifter jag tar på mig  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
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●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag vet oftast hur jag ska förhålla mig till mina elever  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag vet oftast hur jag ska förhålla mig till mina kollegor  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag vet oftast hur jag ska förhålla mig till min chef  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

14. Uppfattningar angående din professionella frihet  

Jag känner mig oftast säker i min pedagogiska och didaktiska verksamhet  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag kan oftast stå upp emot andras försök att påverka min pedagogiska och didaktiska verksamhet  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Förväntningar från andra stressar mig sällan  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

15. Uppfattningar angående dina möjligheter att vara delaktig i beslutsprocesser  
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Jag kan oftast på ett öppet sätt initiera en diskussion om frågor i verksamheten som inte fungerar  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Mina kommentarer och min kritik tas oftast på allvar  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag känner att jag får bidra på ett betydelsefullt sätt till i skolans utveckling  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Föräldrar accepterar oftast mitt pedagogiska och didaktiska omdöme  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Påståenden angående lärares autonomi  

Forskning visar att kooperation, kollegialitet samt lärares status har ett stort inflytande på huruvida 
lärares autonomi kan upprätthållas. Nedan kommer vi fråga dig om dina åsikter angående vissa 
påståenden. Ifall du inte kan eller vill värdera någon av dem är det bara att hoppa över.  

16. Lärares autonomi  

Jag anser att det är viktigt att försvara kollegors beslut mot personer utanför lärarprofessionen, 
även om jag själv hade tagit ett annat beslut  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

De kollegor som jag oftast diskuterar mina beslut och reflektioner med finns i mitt/min 
ämneslag/grupp  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
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●   Stämmer helt och hållet 
  

De kollegor som jag oftast diskuterar mina beslut och reflektioner med finns i mitt arbetslag  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

De kollegor som jag oftast diskuterar mina beslut och reflektioner med jobbar på andra skolor  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag diskuterar ofta mina beslut och professionella reflektioner med min rektor  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag utbyter ofta läromedel och idéer för undervisningen med kollegor i samma ämne  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag samarbetar mycket ihop med mina kollegor när det gäller planering av undervisning  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag upplever att mina kollegor stödjer mig inför elever och deras föräldrar även vid impopulära 
beslut  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag upplever att min skolledning stöttar mig inför elever och deras föräldrar även vid impopulära 
beslut  
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●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

På min skola fortbildar vi oss mest själva  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

På min skola fortbildar jag mig mest tillsammans med kollegor som undervisar i samma ämne  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

På min skola fortbildar jag mig mest tillsammans med kollegor från samma arbetslag  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

På min skola organiserar rektorn eller ledningsgruppen fortbildning för alla  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Samhället borde ha mer tillit till lärares professionella beslut  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att de flesta lärare i landets skolor gör ett bra jobb  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 
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Jag anser inte att lärare i landets skolor måste kontrolleras särskilt mycket  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag tror att de flesta lärare i landet har ett starkt professionellt etos  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag tror att de flesta lärare i landet är lämpliga företrädare för vårt yrke  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att föräldrar borde acceptera lärares professionella omdöme mer  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att lärares beslut och omdöme var mer värt/var av större vikt förr  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att lärares beslut och omdöme är mer värt/är av större vikt i andra länder än Sverige  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

Jag anser att om lärare hade en högre status i Sverige, så hade deras beslut och omdöme haft ett 
högre värde  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 
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Jag anser att pedagogiska forskare bidrar till att höja lärares status  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att den statliga skolpolitiken bidrar till att höja lärares status  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att lärarfacken bidrar till att höja lärares status  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

Jag anser att en mer krävande lärarutbildning skulle bidra till att höja lärares status  

●   Stämmer inte alls 
●   Stämmer mindre bra 
●   Stämmer ganska bra 
●   Stämmer helt och hållet 

  

17. Ange gärna några länder, där du tror lärare har en högre status och därför bättre professionella 
villkor  

(öppen fråga)  

  

18. Vill du tillägga något till denna del?  

(öppen fråga)  

  

Bakgrundsfrågor  

Kön  

●   Man  
●   Kvinna 
●   Vill ej svara 

  

Anställningsform  

●   Heltid  
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●   Deltid 
  

Innehar du en lärarexamen? (Om nej, hoppa över nästa fråga)  

●   Ja  
●   Nej 

  

Vilket år tog du examen?  

●   Före 1990 
●   Före 2001 
●   Före 2011 
●   2011 eller senare 

  

Vilken typ av skola arbetar du på?  

●   Friskola  
●   Kommunal skola 

  

Vad är din huvudämnesinriktning?  

●   Naturorienterade ämnen och matematik  
●   Främmande språk och svenska  
●   Samhällsorienterade ämnen 
●   Estetiska/praktiska ämnen (t.ex musik, slöjd, idrott)  
●   Annat 

  

Undervisar du i ämnen du inte har någon examen i?  

●   Ja  
●   Nej 

  

Har du något att tillägga?   

(öppen fråga)  
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Bilaga 3: Ballous teman - intern konsistens 

  
Figur 7. Hopslagning av frågor om individuell autonomi enligt Ballou till sex items. 

  

Ballou, 1998   Cronbach’s alfa*  

,623  

,764  

,638  

,665  

,663  

,619  

(n= 92)  

(n= 93)  

(n= 91)  

(n= 92)  

(n= 91)  

(n= 91)  

* Cronbach’s alfa beräknar intern konsistens mellan olika frågor för att avgöra hur väl 
de mäter samma sak/fenomen. Över ,6 är acceptabelt och över ,8 är bra.  
  

Självstyre  
• Jag upplever att mina kriterier för vad som kan ses som bra pedagogisk 

verksamhet oftast fungerar väl  
• Jag kan oftast försvara och motivera de metoder jag använder i min 

undervisning emot andra  
• Jag kan ofta utan större svårighet analysera problem i min pedagogiska 

och didaktiska verksamhet  

Kritisk reflektion  
• Jag reflekterar mycket över pedagogiska och didaktiska teoriers  

förklaringsförmåga och begränsningar  
• Jag har ett kritiskt förhållningssätt när det gäller forskningsresultat  om vad 

god pedagogisk och didaktisk verksamhet kan vara  
• Jag reflekterar kritiskt kring mitt sätt att undervisa  
• Jag förhåller mig kritisk till skolpolitikens krav på lärare och dess 

konsekvenser för den didaktiska-pedagogiska verksamheten  

Förmåga, kapacitet och kompetens  
• Jag anser att jag har god ämneskompetens i alla ämnen jag undervisar i  
• Jag anser att jag har god ämnesdidaktisk kompetens i de ämnen jag 

undervisar i  
• Jag anser att jag har god pedagogisk kompetens  

Självkontroll  
• Jag vet precis vilka mina professionella värderingar är  
• Jag har lätt att välja vilka uppgifter jag tar på mig  
• Jag vet oftast hur jag ska förhålla mig till mina elever  
• Jag vet oftast hur jag ska förhålla mig till mina kollegor  
• Jag vet oftast hur jag ska förhålla mig till min chef  

Frihet  
• Jag känner mig oftast säker i min pedagogiska och didaktiska verksamhet  
• Jag kan oftast stå upp emot andras försök att påverka min pedagogiska 

och didaktiska verksamhet  
• Förväntningar från andra stressar mig sällan  

Beslutsfattande  
• Jag kan oftast på ett öppet sätt initiera en diskussion om frågor i 

verksamheten som inte fungerar  
• Mina kommentarer och min kritik tas oftast på allvar  
• Jag känner att jag får bidra på ett betydelsefullt sätt till i skolans 

utveckling  
• Föräldrar accepterar oftast mitt pedagogiska och didaktiska omdöme  


