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Sammanfattning 

Den här uppsatsen baseras på en enkätundersökning bland lärare i en kommun i Östergötland, 

där lärarnas uppfattning, om det fanns plats för passion i vardagspraktiken och om det 

uppmuntrades och stöttades av skolledningen, undersöktes. Frågeställningarna, om lärarnas 

uppfattning om de har någon passion, om de får möjlighet att utöva den i sin vardagsprakrik, 

om de stimuleras eller hindras av styrdokumenten, samt om de upplever att skolledningen 

tillför inspirerande motivation i en passionerad vardagspraktik, ledde till enkätfrågorna.  

Detta är en kvantitativ studie i enkätform, inom det empirisk-induktiva fältet, med en 

kvalitativt inriktad analys då svaren i enkäten är lärares uppfattningar av bl.a. relationer till 

skolledning och kollegor. Den har sin grund i positivismen, med så objektiva 

frågeformulering som möjligt samt lärarnas uppfattningar av fenomen och företeelser som 

svar (Bryman, 2002). 

Goda exempel av lärares uppfattningar analyserades och sammanfattades utifrån den 

förståelse som tidigare forskning gett. Aktuell forskning undersöktes och sammanlänkades 

med de undersökningsresultat som erhållits. Lärarna uppfattar att de får utrymme för sina 

passioner i vardagspraktiken, att de uppmuntras och stöttas av skolledningen och att deras 

arbete med passioner är lönemeriterande. Skolledarna möter lärarna i pedagogiska 

diskussioner, men är mindre benägna att ge tid schemamässigt. Vad gäller styrdokumenten 

anser lärarna att de inte är något hinder för en passionerad vardagspraktik. 

Kärnan i undersökningen var ändå om lärarna ansåg att de hade någon passion och det fanns 

en samstämmighet runt den elevcentrerade passionen: Elevernas lärande och elevernas 

välmående var i fokus när de skulle ange sin passion i vardagspraktiken. 

  

 

Nyckelord: Lärares passion, lärares frirum, skolans styrdokument, transformativt ledarskap. 
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Abstract 

This essay is based on a survey among teachers in a municipality in Östergötland, where the 

teachers' opinion, if there was room for passion in everyday practice and if it was encouraged 

and supported by the school management, was investigated. The issues of teachers' 

perception if they have passion, if they are given the opportunity to exercise it in the everyday 

practice, if they are stimulated or hindered by the policies, and whether they interpret the 

school management adding inspiring motivation in a passionate everyday practice, led to the 

survey questions. 

 

This is a quantitative survey in the form of a questionnaire, in the empirical-inductive field, 

with a qualitatively oriented analysis where the answers in the questionnaire are teachers' 

experiences of, inter alia, relationships with school management and colleagues. It is rooted in 

positivism, with objective questionnaires, as well as teachers' perceptions of phenomena and 

phenomena responses (Bryman, 2002). 

 

Good examples of teachers impressions were analyzed and summarized based on the 

understanding that was given by previous research. Current research was studied and linked 

with the findings obtained. The teachers perceive they get space for their passions in everyday 

practice, they are encouraged and supported by the school management and that their work 

passions are wage meritorious. School leaders meet teachers in educational discussions, but 

are less likely to give time schedule-wise. As for the policy documents the teachers consider 

them not to be an obstacle to a passionate everyday practice. 

 

The core of the investigation was still if the teachers perceived that they had any passion, and 

there was a consensus around the student-centered passion: Students' learning and students' 

well-being was the focus when their passion in everyday practice was to be mentioned. 

 

Key words: Teachers’ passion, teachers’ free space, school policy documents, 

transformational leadership. 
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1 Inledning 

Den svenska skolan har under senare tid ofta hamnat i fokus hos media. Allmänheten möts 

ofta av dagstidningars debatter och artiklar fokuserande på meritvärden och jämförelser 

mellan skolors resultat. Vid en extremt förenklad tolkning av de styrdokument som 

Skolverket publicerar, kan det också tydas som att det enda skolan är till för är att elever ska 

gå ut skolan med godkända betyg. Punkt. Denna tolkning är dock så långt dragen att man inte 

ens kan finna den i en extremt översiktlig läsning av Skollagen, utan där anges i 4§ följande: 

Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska 

ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. 

Denna bredare beskrivning av skolans uppdrag, ger oss även begreppen ”livslång lust att 

lära”, samt ”aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare”.  

Det är inte förmågor som utvecklas lättvindigt genom att låta elever vistas tillsammans i 

samma skolbyggnad eller samma rum, utan det är många pedagogiska processer som 

samverkar till elevers utveckling. De pedagoger som är med eleverna i denna utveckling har 

själva genomgått utbildning för att nå sina professioner som lärare och har mött egna lärare 

och flera elever under åren de har undervisat. Alla lärare har olika erfarenheter, förebilder och 

olika föreställningar om hur de kan bedriva sitt arbete, samt olika intressen och passioner som 

driver dem framåt. 

Den här studiens inriktning föddes ur en tanke att man som lärare får ha kul på jobbet, att man 

får jobba utifrån det som är ens glädje, passion, intresse, vurm för något som inte finns 

definierat i styrdokumenten, men som är ett driv i vardagspraktiken. Hattie (2009) menar att 

huvudkomponenterna i passionen för lärare är själva spänningen i att vara lärare; suget efter 

kunskap och förnimmelsen att vara med i själva inlärningsprocessen.  I den här tanken fanns 
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också att passionerade, intresserade lärare tänder passionerade och intresserade elever. Det 

goda ledarskapet kan praktiseras på flera nivåer i skolan; skolledning, arbetslagsledare, lärare, 

etc., inte bara hos skolledarna, utan som ringar på vattnet, där man utifrån ett transformativt 

ledarskap strävar åt samma håll, med samma vision och mot samma mål. 

En annan underliggande tanke med undersökningen var att skolledare skulle få veta hur lärare 

uppfattar deras betydelse för vardagspraktiken, ända in i klassrummet. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur lärare i grundskolan uppfattar att de 

stöttas av skolledarna i sitt arbete, samt om de uppfattar att frirummet ger möjlighet och 

utrymme till passionerad praktik inom läraryrket.  

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som ligger till grund för enkätens frågor är följande: 

1. Hur uppger lärare att de ges utrymme för att ta in sina intressen – passioner 

– i vardagspraktiken?  

2. Uppfattar lärare att styrdokumenten verkar stimulerande eller hämmande 

på möjligheten till ’passionerad praktik’? 

3. På vilket sätt har lärare stöd av och uppmuntras av sina skolledare i arbetet 

med att undervisa enligt sin passion, enligt lärarnas egen uppfattning? 

4. Uppger lärare att de har någon passion i sin vardagspraktik och vad har 

den i så fall för fokus?  
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2 Forskningsöversikt och begreppsgenomgång 

Här kommer belysas både begrepp som används i undersökningen och de artiklar och 

avhandlingar som speglar det som undersökningen har fokuserat kring. 

 

2.1 Begrepp 

Ett fåtal begrepp förklaras här, för att tydliggöra vad som menas när de nämns i 

undersökningen. 

2.1.1 Frirummet  

Frirummet är det begrepp som har myntats om den arena som läraren, arbetslaget eller hela 

kollegiet har till sitt förfogande i vardagspraktiken, beroende på vilken nivå av frirum som 

menas. Om skolledaren har uttalade visioner och mål för skolan, kan det påverka hela 

kollegiet och vidare ner på arbetslags- och individuell nivå (Berglund, 2014). Om arbetslaget 

har styrdokument, gemensamma regler och lokal pedagogisk planering (LPP), påverkar det 

individens frirum. Mer om detta beskrivs under avsnitt 3.5 Frirummet som vetenskaplig teori. 

2.1.2 Styrdokument 

Den svenska grundskolans styrdokument finns på flera nivåer och är instiftade av olika 

instanser: riksdagen har stiftat skollagen, regeringen har fastställt läroplanerna och 

kursplanerna. Skolförordningen, som gäller sedan 1 juli 2011, och Skolverkets 

författningssamling, med ständigt nytillkomna föreskrifter, innehåller också bindande 

bestämmelser. Dessutom finns ett antal lagar och internationella konventioner som hänvisas 

till i skollagen: Arbetsmiljölagen, Diskrimineringslagen, Förvaltningslagen, Offentlighets- 

och sekretesslagen, Barnkonventionen, samt de Mänskliga rättigheterna (www.skolverket.se).  

Förutom de nationella styrdokumenten finns det kommunala styrdokument och lokala, för 

varje skola. Alla dessa styrdokument, oavsett nivå, är mer eller mindre synliga i 

vardagspraktiken, men i den här undersökningen nämns inte någon framför någon annan. 

2.1.3 Passion  

Att ständigt återupptäcka passionen i sitt dagliga arbete och att få arbeta med den, är något 

som sällan talas om, då det enligt Hattie (2009, s. 23) kan få läraryrket att framstå som mindre 

seriöst, mer känslobaserat och mindre viktigt, istället för det mångsidiga, akademiska och 

forskningsbaserade yrke som det egentligen är. Huvudkomponenterna i passionen för lärare 
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(och för elever) menar Hattie är själva spänningen i att vara lärare, suget efter kunskap och 

förnimmelsen att vara med i själva inlärningsprocessen. 

Passionen kan vara mer än att befinna sig mitt i inlärningsprocessen, det kan också vara den 

speciella metodik man har funnit vara effektiv i sin vardagspraktik, eller sättet att bygga 

relationer till elever, för att öka deras välmående och trygghet i skolan. Termen passion är inte 

exakt definierad i kontakten med respondenterna, då det även refererades till som ”eget 

intresse”. Men Day (2004) ger ordet passion förklaringen ”Det är en drift, en motiverande 

kraft som utgår från känslans intensitet” (förf. övers.), vilket är den betydelsen som 

undersökningen tog avstamp i och som också relateras till i resultatdiskussionen. 

2.1.4 Vardagspraktik 

I det vida begreppet ”lärarens vardagspraktik” innefattas all verksamhet som förekommer i 

lärarens dagliga arbete, där läraren medverkar i olika processer, verksamheter och 

konstellationer, och där har olika roller. I den här undersökningen har den definitionen, som 

bl.a. Anders Magnusson (1998) använder i sin doktorsavhandling ”Lärarkunskapens uttryck – 

en studie av lärares självförståelse och vardagspraktik” fått råda och läraren kan därför 

identifiera sig som undervisande lärare, kollega, arbetslagsledare, eller vad som är relevant i 

de olika påståendena. 

2.2 Tidigare forskning 

Med avstamp i de nationella styrdokument från Skolverket, som vilar som en skugga över 

skolans vardagspraktik, leder tankarna vidare till genomgången av den tidigare forskning som 

presenteras här. Frirummet presenterades tidigare och här ges några korta nedslag i den 

forskning som befunnits vara relevant för ämnet och har presenterats inom den pedagogiska 

eller ledarskapsinriktade forskningsvärlden under 2000-talet. 

2.2.1 Transformativt ledarskap 

Transformativt ledarskap har som sin centrala kärna att hjälpa ledare, i detta fall skolledare, 

att formulera sina inställningar och attityder till att utveckla skolan. Detta är ett sätt att 

tydliggöra ledarskapet i ett mer komplext samhälle, där mer och mer krävs av skolledarna och 

medarbetarna. De fyra kännetecknen på transformativt ledarskap är: 

1. Karismatiskt ledarskap 

2. Inspirerande motivation 
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3. Intellektuell stimulering 

4. Personlig omtanke 

Dessa kännetecken omnämns i två artiklar; ”Transformational Leadership Behaviors of 

School Principals: A Qualitative Research Based on Teachers’ Perceptions” (Balyer, 2012) 

samt “The Effects of Transformational Leadership on the Teacher Performance at Senior 

High School, Maros Regency.” (Didin, Basri, Rusdi, & Samad, 2014).  Här har man i den 

förstnämnda gjort en studie av 30 lärare i Istanbul genom intervjuer om hur informanterna 

uppfattar sina rektorers ledarstilar. Fokus låg på de fyra ovan nämnda punkterna och Balyer 

sammanfattar studien med att transformativt ledarskap är grundläggande för en skola som vill 

göra framsteg. Det nämns också att dessa informanter hade en stor tillit till sina skolledares 

sätt att föra skolan framåt (karismatiskt ledarskap) och att skolledarna förväntar sig hög 

akademisk standard genom att motivera sina anställda till vidareutbildning (inspirerande 

motivation). Under kännetecknet ”intellektuell stimulering” tog Balyer som ett sidospår även 

upp genusperspektivet, då det poängterades att kvinnliga skolledare var artigare och mer 

respektfulla mot sina kollegor, än manliga skolledare. Vad gäller kännetecknet ”personlig 

omtanke” visade undersökningen att trots att informanterna kände till skolledarnas 

arbetsbördor, med administration etc., uppfattade de att de blev sedda av skolledarna och att 

deras åsikter uppmärksammades. Dessa fyra känneteckens innebörd sammanfattas i citatet 

”Moreover, it is understood that principals welcome new ideas easily about creativity, let 

them express their opinions freely and support them as well.” (Balyer, 2012, s. 588). 

Didin, et. al. (2014) har gjort en enkätstudie vid 13 skolor i Indonesien, där 13 rektorer och 

454 lärare deltog. Även i denna artikel håller författarna fast vid de fyra kännetecknen för 

transformativa skolledare. Av studien kunde utläsas att lojala medarbetare inte kan köpas, 

utan den transformativa chefen, i detta fall skolledaren, kan förmedla både mål och visioner 

för att tillsammans med sina medarbetare sträva åt samma håll. Den transformativa 

skolledaren är också en bra förebild som ställer lika höga krav på sig själv som på andra, för 

att lärarna ska prestera på en högre nivå under frihet och i en positiv skolatmosfär, och för 

skolan att nå längre i sitt uppdrag och sin vision. 

2.2.2 Den stöttande skolledningen 

I en för året helt ny internationell undersökning, ”The International Successful School 

Principalship Project” (ISSPP), har David Gurr fokuserat på framgångsrika rektorer i sju 

länder: Australien, Danmark, England, Kanada, Kina, Norge och Sverige. De deltagande 
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skolorna valdes ut enligt kriterierna ”måluppfyllelse över förväntningarna”, ”rektorns 

exemplariska rykte” eller ”skolans goda rykte eller utmärkelse inom utbildningsprogram” 

(Gurr, 2015). 

Studien behandlar elva fokusområden där skolchefernas ledarskap har undersökts. Inom flera 

av dessa fokusområden återkommer man till vad som utmärker en framgångsrik ledare; att 

hjälpa individer att åstadkomma sitt bästa, att motivera, stötta och utveckla sin personal, ta ut 

riktningen på det pedagogiska arbetet, delegera ledarskapet och behålla visionen för sitt 

skolledarskap. De framgångsrika skolcheferna är människocentrerade och ser framgång hos 

både elever och sin personal (både lärare och andra) som en framgång för skolan. Ett 

utmärkande särdrag hos dessa ledare är vilken nivå av respekt och förtroende de har hos sina 

anställda. Detta särdrag är så betydande att huvudmän inte gärna byter ut skolledare som har 

stor respekt och stort förtroende hos sina anställda, då det är förutsättningen för att 

framgångsrik implementering av top down-beslut ska accepteras.  

Gurr nämner inte styrdokument mer än i en bisats, utan fokuserar istället på det som han anser 

vara de fyra kärnpraktikerna; att bestämma riktningen, utveckla personalen, leda förändringar 

samt utveckla lärande och inlärning. Det som genomsyrar hela rapporten är skolchefernas 

förtroende för sin personals professionalism och på vilka sätt de önskar att föra skolan framåt 

i ett kollegialt samarbete med all personal på skolan. 

Det finns stöd för Gurrs forskning i flera artiklar och en annan forskningsrapport med 

besläktat resultat är Chaudharys ”Principals’ Behavior and Job Satisfaction of Secondary 

School Teachers” (2011) där hans studie i flera avseenden påvisar att just rektorns hållning 

gentemot sina anställda och lärarnas tillfredsställelse med jobbet har ett nära samband. 

Liksom Gurr visar Chaudhary även på kollegialt samarbete och där skolledaren ska verka för 

att en atmosfär av förtroende, tillit och samarbete råder på skolan. Han har som ledord 

”organisationsklimat” där han sammanfattar studien enligt följande (collaboration = 

samverkan, förf. anm.): 

Researchers have found that successful school principals have a ’passion for 

collaboration” – they make their school better by actively prompting teamwork, 

networking, and collaboration through a climate of trust, mutual respect, and a 

shared belief that high standard can be achieved by both teachers and students. 

(Chaudhary, 2011, s 7.) 
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2.2.3 Lärare som behållit inspirationen och passionen 

Vid Pennsylvania State University har det bedrivits forskning om erfarna lärare och hur de har 

undvikit att hamna i det stadiet man kallar ”plateauing”, vilket i denna kontext kan översättas 

med rutin och stagnation (Meister & Ahrens, 2011). Vid undersökningen gjordes flera 

djupintervjuer med fyra lärare där syftet var att utröna vad som drev dessa lärare att efter mer 

än tjugo år på jobbet behålla entusiasmen och fortsätta att utvecklas i sin profession. De fyra 

lärarna hade vitt skilda bakgrunder, där tre av dem hade gjort valet att bli lärare redan i unga 

år och en av dessa fått rådet att ”bli något mer” av en förälder men sedan handlat efter sitt eget 

val, medan den sista bestämde sig efter att först ha provat på en annan inriktning på 

universitetet. 

En av de intervjuade upplevde nu sitt jobb som ett kall och skulle inte vilja byta mot 

förtidspension om möjligheten gavs särskilt sedan hennes arbetsbörda hade minskat till färre 

grupper och färre elever. Även de andra tre deltagarna i studien deklarerade tydligt att de 

upplevde att de hade bra stöd hos sina chefer vilket visade sig i förtroendeuppdrag, möjlighet 

att utforma sina klassrum som de önskade, samt att deras arbete och undervisning blivit 

uppmärksammat. Det gemensamma för dem var deras intresse för fortsatt utveckling inom sin 

profession, sitt intresse och sin passion för jobbet och att få möta sina elever, samt att de 

upplevde en hög tillfredsställelse inom jobbet.  Alla fyra var också uppskattade medarbetare 

och tre av dem hade fortsatt att vidareutbilda sig genom åren. De var också involverade i olika 

nätverk och jobbade ämnesövergripande med flera kollegor. 

I studien nämner författarna att dessa fyra lärares karriärer var unika, då de hade fortsatt sin 

utveckling inom professionen och fortfarande såg sig själva som en viktig del i elevernas liv 

och utbildning (Meister & Ahrens, 2011). I nära anslutning till detta knyter de an till den 

betydelse som skolledarskapet haft för de intervjuades professionella utveckling genom åren 

och menar att lärarnas nivå av entusiasm för sina arbeten ökade när de gavs större frihet och 

möjlighet att utföra arbetsuppgifter självständigt. Skolledarna hade också varit lyhörda för 

lärarnas önskemål om kurser de önskat undervisa i, samt material och resurser de varit i behov 

av.  

Denna studie visar på driv, intresse och passion hos lärarna själva men också på en stöttande 

omgivning och klara direktiv från skolledare, som en väldigt kort sammanfattning. 
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2.2.4 Ledare med visioner – lärare med passioner  

I sitt avsnitt om ”Styrning och ledning i skolan” (Thelin, 2013, s. 29 ff) illustrerar Thelin i 

tabellform, hur hon tänker sig att styrning går från tvång, via order och instruktioner, till 

visioner inom olika organisationstyper. Den visionära styrningen är applicerbar på företag 

eller organisationer inom kunskapsbranschen och liksom inom den industriella organisationen 

har glidningen åt detta håll varit mångårig, från direktstyrning över flera steg mot mål- och 

resultatstyrning för att nu existera någonstans inom spektret mellan prestationsstyrning och 

visionsstyrning, med erfarenhet från de mer direktstyrda modeller man inom organisationen 

jobbat inom tidigare. Ingen organisation är renlärig i sin styrning utan tillämpar flera 

styrsystem. 

På den linjära skalan illustrerar Thelin dessutom hur dessa faktorer ger upphov till olika 

grader av delegering, där direktstyrningen har en låg grad, medan visions- och kulturstyrning 

har en hög grad av delegering (2013, s. 31). Det sistnämnda är exempel på hur tillgängliga 

resurser ska utnyttjas. Resurser kan ses som tid, pengar eller den personella resurs som finns 

med pedagoger och annan personal inom skolans värld. Vad gäller delegering av personella 

resurser, kan här kopplas till skolans frirum, där pedagogerna kan anses vara de resurser som 

delegeras till, i form av en viss frihet till medbestämmande. 

Liknande infallsvinkel har Sandberg och Targama när de visar på att sättet att leda 

verksamheter har gått från detaljstyrning till frihet under ansvar, med visioner och idéer som 

ledord (Sandberg & Targama, 1998, s. 11). De gör det synligt hur styrning har svängt från 

management-perspektivet till leadership-perspektivet och relaterar detta även till den 

individuella och kollektiva kunskapsutvecklingen inom lärarkåren och menar att för att en 

utveckling ska äga rum, måste ledarna börja med sig själva. De nämner också tre viktiga 

faktorer som är relevanta för utvecklingen, nämligen kompetens, kultur och visioner (1998, s. 

171), d.v.s. personalens kompetens, skolans kultur och de visioner som ska styra skolan, detta 

som Thelin (2013) också skriver om.  

Sandberg och Targamas (1998) tankar om frihet under ansvar återknyter till avsnittet om 

transformativt ledarskap (Didin, et al, 2014), där skolledaren har högt förtroende för och 

ställer höga krav på sina anställda, jobbar med gemensamma visioner och där de anställda 

känner sig sedda i det arbete de utför. 
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2.2.5 Elevers behov av passionerade lärare 

Days (2004) definition av passion som en motiverande kraft leder det oss vidare till hur han i 

inledningen av sin bok beskriver bra lärare: ”De bästa lärarna på alla nivåer är de som har 

starka intellektuella och känslomässiga identiteter och engagemang både för sina ämnen och 

sina elever” (2004, s. 7) (förf. övers). Detta menar han att elever över hela världen pekar ut 

som den nyckelfaktor som definierar en bra lärare, som sätter spår i elevernas liv.  

I sitt första kapitel, ”Why passion is essential”, framhåller Days att passion är grundläggande 

för all god undervisning och inte bara lyx eller en egenskap förunnad ett fåtal utvalda lärare. 

Passion kan ses som en investering i känslor, hängivenhet och entusiasm i arbetet med elever 

och detta är inte något som kan frikopplas från kunskap och intellekt eller från skolans 

värdegrund. Han lyfter fram några grundläggande tankegångar om att effektiva lärare har en 

passion för både ämne och elev och är medvetna om att vem de är och hur de undervisar kan 

göra skillnad i elevernas liv. Han lyfter också fram att även lärare har både hjärtan och 

hjärnor(!) (Days 2004). 

2.2.6 Lärares passion för elever – eller för ämnet? 

Connell och Skillbeck skriver i sin rapport om lärare i Australien: ”Effective teachers have 

attributes and qualities which are a mixture of the personal and the professional; they are 

committed, creative, critical, purposive, knowledgeable professionals. Ethical, moral and 

spiritual values inform and colour their expertise” (2003, s. iv). Rapporten som är skriven på 

uppdrag av Australiens regering handlar om hur läraryrket har ändrats genom åren, hur det ser 

ut nu och hur effektiva lärares ska fås att stanna kvar inom sitt yrke. Undersökningen visar på 

att huvudanledningen till att lärarna har valt sitt yrke är att de tycker om att arbeta med barn 

och har lust att undervisa. 

Den korta sammanfattningen av Connell och Skilbeck och deras beskrivning av lärare får 

återknyta till slutet av citatet från Skollagen 4§ som inledde rapporten, innan teoretiska 

utgångspunkter redovisas: 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 

allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare. 

Dessa egenskaper som skolan ska stödja elever att utveckla, synkroniserar väl med de som 

Connell och Skilbeck tillskriver effektiva lärare.  
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Med utgångspunkt i empiriska undersökningar och intervjuer i Australien skriver Hobbs 

(2012a), i sin Dewey-inspirerade rapport (hennes eget ordval), om sambandet mellan lärares 

kunskap, identitet och passion. Hon beskriver om att man som lärare kan ha passion för ett 

ämne, men också passion för att undervisa i ämnet. Som lärare är det heller inte ovanligt att 

själva undervisandet är passionen, oavsett vilket ämne det är. Hobbs lärarstudenter visade i 

undersökningen på olika aspekter av passion vad gällde undervisning: En passion för ämnet 

man undervisade i, en passion för elevernas engagemang i ämnet och en passion för 

undervisning i allmänhet. I undersökning nämns också en annan aspekt av undervisning: När 

lärare undervisar utanför ”sitt” ämne, finns inte samma engagemang eller passion för ämnet, 

vilket också avspeglade sig i undervisningen. Figur 1 visar på Hobbs (f.d. Darby, 2012b) 

modell av kopplingen mellan ”passion för studenter”, ”passion för ämnet”, ”passion för ämnet 

och studenter, samt att studenterna engagerar sig i ämnet” eller ”ingen passion”. 

 

  

Figur 1. Hobbs modell av passion i lärarnas vardagspraktik (använd efter Hobbs tillåtelse). 
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I den mailkonversation som uppstod med Linda Hobbs (personlig kommunikation, 24 maj 

2015) angående tillåtelsen att använda den illustrerade modellen, gjorde hon ett förtydligande 

angående den tvådimensionella modellen: 

When I presented the PowerPoint… …someone spoke to me afterwards about there 

being a third dimension, that is, a passion for didactics – for teaching. So the person 

who loves to teach, born to teach. This is a slightly different passion than a 

pedagogical imperative, where it is motivated by the relationship between student 

and teacher. Also slightly different to the personal imperative, which refers to the 

content being taught. Just to teach anything, a passion for the art of teaching. 

(Hobbs, 2015) 

Hon belyste här att didaktik skulle ha en egen axel (inom matematiken benämnd som z-axel), 

som skulle ge en tredimensionell bild av passioner i vardagspraktiken. Men i nuläget 

använder hon den tvådimensionella bilden för att åskådliggöra sina resultat i rapporten 

”Examining the aesthetic dimensions of teaching: Relationships between teacher knowledge, 

identity and passion” (2012a). 

2.2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den redovisade forskningen om transformativt ledarskap ledde vidare till den stöttande 

skolledningen, vilka kan ses som två parallella spår av utövande av ledarskap. Lärare som 

behållit passionen kan ses i ljuset av ett gott ledarskap, liksom kopplingen även finns i 

avsnittet ”Ledare med visioner – lärare med passioner”. Forskningen om elevers behov av 

passionerade lärare leder fram till det sista avsnittet där vi avslutar med kopplingen mellan 

lärarens passion för eleven och för ämnet. Detta är den koppling som leder vidare till 

undersökningen av lärares passion i vardagspraktiken, vilken i sin tur kopplar till ledarskapets 

betydelse för en passionerad vardagspraktik. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 

För att kunna verifiera undersökningen och befästa kunskapen på en säker vetenskaplig grund, 

finns det vissa ontologiska, epistemologiska och metodologiska teorier som måste fastställas 

och redas ut. De bör utgå från ett valt vetenskapsteoretiskt synsätt, så hela processen följer 

samma stråk från syfte, genom vald metod, till analys och diskussion. Denna teoridiskussion 

utgår ifrån det samhällsvetenskapliga perspektivet. 

3.1 Ontologi  

Ordet ”logi” bär betydelsen ”läran om någonting” (jfr biologi = läran om livet). Ordet 

”o’ntos” = varats, varande eller vad som finns. Ontologi bär alltså betydelsen ”läran om vad 

som finns” (Bryman, 2002), eller kan beskrivas som ”vår världsbild” enligt Åsberg (2001). 

3.2 Epistemologi 

Epistemologin betyder läran om kunskapen, kunskapsteorin. Epistemologin bygger på 

ontologins olika teorier och kan ses som en förlängning av läran, alltså ”kunskapen om läran 

om verkligheten” (Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 

3.3 Metodologi 

Metodologi handlar om vad vi grundar kunskapen på och hur vi går tillväga för att göra 

undersökningarna. Om hur vi undersöker och jämför flertaliga, komplexa verkligheter och 

deltagare i undersökningen (Cohen, et al, 2011). Denna grundar sig på vår epistemologi som 

logiskt tar sitt avstamp i den ontologi vi har som grund. 

3.4 Ett resonemang om kvantitativ vetenskapsteori 

Inom de olika forskningstraditionerna i den vetenskapliga världen, bland såväl naturvetare å 

ena sidan som samhällsvetare och humanister å andra sidan, framhålls vikten av att 

människan förstår hur världen hänger samman. En sådan förståelse innebär att vi har 

kunskapen att se de samband som orsakas av företeelser och handlingar runt omkring oss 

(Bjereld, Dimker & Hinnfors, 2009). Det som skiljer de olika fakulteterna är synen på 

kunskap och hur man når den. Naturvetare har enligt en gammal tradition hävdat att det 

positivistiska/rationalistiska perspektivet är det rätta, där forskaren är objektiv och utgår ifrån 

att allt har en förklaring. Bryman (2002) förklarar den positivistiska kunskapsteorin i fem 

punkter, vilka här sammanfattas kort: 
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 Fenomenalismen = bara fenomen eller företeelser som kan bekräftas 

via sinnen är kunskap. 

 Deduktivismen = teorins syfte genererar hypoteser som kan prövas och 

leda till lagmässiga förklaringar. 

 Induktivismen = lagmässiga regelbundenheter grundas på insamlad 

fakta, som ger uppnådd kunskap. 

 Vetenskapen ska vara objektiv, d.v.s. utan värderingar. 

 Man skiljer på vetenskapliga och normativa påståenden och anser att 

bara sanningsvärdet hos de förstnämnda kan verifieras genom sinnen.  

Inom positivismen drar man dessutom en skarp gräns mellan teori och forskning, där 

forskningens roll anses vara att pröva teorier och leda vidare till att utveckla lagar. För att 

sätta begreppen i rätt perspektiv tar vi hjälp av ett citat från Katina Thelins avhandling där hon 

förklarar: 

Det rationalistiska perspektivet har sin grund i det positivistiska antagandet om en 

verklighet, som existerar oberoende av kunskapen om den, men som det är möjligt 

att närma sig genom att systematiskt studera den. För den som ägnar sig åt forskning 

med utgångspunkt i ett sådant perspektiv är det viktigt att försöka vara så objektiv 

som möjligt, för att de egna subjektiva bedömningarna i så liten utsträckning som 

möjligt ska påverka de slutsatser som dras.  (Thelin, 2013, s. 22) 

Medan positivismen traditionellt sett har stått för synen att vetenskapliga teorier kan bekräftas 

genom empiri, samt är absoluta och mätbara för att ge absolut kunskap, vilket Bryman (2002) 

visade på, så har hermeneutiken haft en mer humanistisk inriktning och visat på det relativa 

inom forskningen, genom subjektiva tolkningar av det undersökta. Den senare har betraktats 

som mer flummig, medan den försnämnda har ansetts något fyrkantig i sitt sätt att se på 

omvärlden (Bjereld, et al, 2009). Vid en polarisering av de båda synsätten, kan kvantitativa 

undersökningar kopplas till det positivistiska synsättet, medan den kvalitativa forskningen 

mer naturligt kopplas till det hermeneutiska synsättet (Hartman, 2004).  Polariseringen av de 

två grupperna av metoder, kvantitativa och kvalitativa, är dock inte helt renodlad, då de båda 

har inslag av varandra. Kvalitativa metoder analyseras ofta på ett kvantitativt sätt, genom 

behandling av insamlade data där man undersöker mönster och samband genom statiska 

analyser. På motsvarande sätt behandlas kvantitativa data genom tolkning, då positivisten 

även ser bortom den absoluta sanningen.  
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Åsberg (2001) däremot, går så långt i sina slutsatser om metoder, att han menar att ” Det finns 

inga kvalitativa metoder – och inga kvantitativa heller för den delen”, i sin artikel med samma 

namn. Han beskriver där vägen genom det vetenskapsteoretiska fältets olika nivåer, från 

ontologi, genom epistemologi, metodologi, metod och ner till datanivån. Han ger sin tolkning 

av hur metodologi, alltså kunskap om metoden kan vara antingen kvalitativ eller kvantitativ, 

men inte själva metoden. Data kan däremot vara entingen det ena eller det andra, men inte 

analysmetoden. Detta enligt Åsbergs tolkning, där han för övrigt kritiserar Hartmans 

dikotomisering (uppdelning) av begreppen. Det finns alltså fler synsätt på de olika 

inriktningarna inom den vetenskapliga världen. 

Då Hartmans tolkning överensstämmer med de tidigare nämnda forskarnas tolkningar 

(Bjereld, et al, 2009 och Thelin, 2013), var valet att följa den linjen och utifrån det inrikta 

undersökningen, så att frågeställningar kunde besvaras kvantitativt, men analyseras även i ett 

kvalitativt perspektiv. Därför valdes att inrikta studien mot det empirisk-induktiva fältet, med 

förutsättningslösa frågeställningar och målet var att samla in information, analysera och dra 

slutsatser av det i sann positivistisk anda. 

3.5 Frirummet som vetenskaplig teori 

Frirummet är det utrymme som finns för lärares kreativitet och personliga pedagogiska 

intressen. “Det är i frirummet som läraren har möjlighet att utöva och vidareutveckla sitt 

professionella kunnande, enskilt och tillsammans med sina kollegor.” (Berglund, 2014). Det 

är den estrad som finns utöver det som styrs av de bestämmande styrdokumenten, med plats 

för att utöva den undervisning skolan är ålagd att erbjuda eleverna. Storleken på 

styrdokumenten påverkar storleken på frirummet. De nationella styrdokumenten (skollagen, 

timplanerna, läroplanerna och kursplanerna), styr skolan men ska undvika att bestämma i 

detalj, utan ge kommunerna och skolorna så stor frihet som möjligt.  

På kommunal och lokal nivå finns också styrdokument, och det tydligaste styrdokumentet i 

lärarens vardagspraktik är den LPP som läraren till stor del kan påverka, men som ändå måste 

följa de nationella styrdokumenten. Hur de författas varierar mellan kommuner och skolor. 

Andra faktorer som också påverkar frirummet är skolledarens tankar och visioner om skolans 

inriktning, ledarstilen och annat som “sitter i väggarna”, som även kan anses var en del av 

skolans kultur. 
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Om det i alla bestämmande led, från Skolverket via kommunerna och ända till närmaste 

skolchefen, finns en medvetenhet om frirummet, har varje lärare en möjlighet att i sin 

undervisning jobba på det sätt som kan beskrivas som lärarens egen pedagogiska, didaktiska 

eller metodiska inriktning (Berg 2011 och Berglund 2014). Hur denna utformas är högst 

personligt, men kan styras av ett intresse för ämnet, för elever eller något annat intresse eller 

någon annan passion. 

Studiens syfte var att undersöka hur lärare i grundskolan uppfattar att de stöttas av skolledarna 

i sitt arbete, samt om de uppfattar att frirummet ger möjlighet och utrymme till passionerad 

praktik inom läraryrket. Frirummet innehar en central roll i undersökningen, då det är utifrån 

detta begrepp som lärarna ska reflektera om sin vardagspraktik. Den refererar både konkret, 

men även mellan raderna både till Bergs (2011) teorier om frirummet, men även till Hobbs 

(2012a & 2012b) och hennes modell om lärares passion både för elever, ämnet och elevers 

intresse av ämnet. 
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4 Metodredovisning 

4.1 Metodval 

Utifrån valet att göra en kvantitativ analys för besvarande av frågeställningarna föll valet på 

att göra en empirisk undersökning i enkätform. I artikeln ”Vem vill svara på enkäter?” (2013) 

på Medarbetarportalen på Göteborgs Universitets hemsida presenterar Eva Lundgren och 

Allan Eriksson lättläst statistik om svarsfrekvenser på enkäter från 1950-talet och framåt. Man 

visar där på att det är allt färre yngre människor som svarar på enkäter, med undantag av 

tonåringar som fortfarande bor hemma hos sina föräldrar. I intervjun med forskaren Frida 

Vernersdotter finner man en tanke om en viss enkättrötthet, då enkäter poppar upp på snart 

sagt varje hemsida som besöks.  

I den här undersökningen skulle åldern på respondenterna aldrig anges, och det finns inga 

säkra metoder för att kunna belöna respondenterna samtidigt som de behåller sin anonymitet, 

så metoden att gå genom några kontaktpersoner som fick hjälpa till, sågs som den smidigaste 

lösningen. 

För att se besvarande av enkäten som ett attraktivt sätt att deltaga i en undersökning, som inte 

slösar med respondentens dyrbara tid, men ändå ger personliga svar, grundar sig tanken om 

den koppling mellan enkäter och strukturerade intervjuer som Bryman uttrycker (2002). Han 

gör en jämförelse mellan enkäter och strukturerade intervjuer, där han menar att faktorerna att 

enkäterna är billigare och snabbare att administrera, inte medför någon intervjuareffekt och att 

de lättare kan besvaras när respondenten har tid, sammanfattningsvis ger en fördel gentemot 

intervjuer. Trost (2012, s. 135 – 136) gör en jämförelse mellan webbenkäter och postala 

enkäter och menar att samma typ av enkät som kan göras postalt även kan göras via webben. 

Han betonar dock tidsvinsten med att göra enkäten via webben då man slipper registrera 

svaren separat, samt att distributionen är billig. Vad gäller svarsfrekvensen på 

enkätundersökningar anger Trost att mellan 50 och 75 procent är vad man får räkna med 

(2012, s. 147) och vid lägre svarsfrekvens bör en bortfallsanalys göras.  

Med dessa fakta i beaktande föll valet på att göra en pappersenkät och skicka den via 

internposten. Pappersenkät valdes, då det vid en tidigare undersökning som utfördes inom 

Magisterprogram i Utbildningsledning & Skolutveckling framkom att svarsfrekvensen var 

endast cirka 58 % vid webbenkät. En annan bidragande orsak till valet, var att en 

pappersenkät kan besvaras när informanten har tid och behöver inte besvaras hela vid ett och 
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samma tillfälle, vilket kan ge mer tid för reflektion över frågorna. Alternativet att göra 

intervjuer ansågs alldeles för tidskrävande för både respondenterna och undersökningens 

utförare och valdes bort på ett tidigt stadium.  

4.2 Urval 

Den icke-slumpmässiga bestämningen av populationen har gjorts genom bekvämlighetsurval, 

vilket i litteraturen även benämns som convenience, opportunity, eller accidental sample 

(Cohen, Manion & Morrison, 2011, s.155). Undersökningen är gjord på ett urval bestående av 

grundskollärare i en kommun i Mellansverige. Enkäterna delades ut till ett visst antal 

kontaktpersoner vid ett slumpmässigt urval grundskolor. Dessa kontaktpersoner valdes ut efter 

tillgänglighet genom olika nätverk. Kontaktpersonerna hade själva fått välja hur många enkäter 

de ville dela ut och samla in på sina egna skolor, helt enkelt efter hur många informanter de 

trodde att de skulle kunna få ett positivt gehör från. Det totala antalet enkäter som sedan 

skickades till kontaktpersonerna för vidarebefordran var 86 stycken. 

Svar inkom från 41 individer, 29 kvinnor (70,7 %) och 12 män (29,3 %). 58,5 % hade jobbat 

mellan 6 och 15 år i skolan, 22 % mellan 1 och 5 år och 19 % hade jobbat mer än 15 år. 

Merparten, 70,7 %, jobbade på högstadiet, 19,5 % på mellanstadiet och endast 4,9 % på 

lågstadiet. Det fanns i den sistnämnda frågan två ogiltiga svarsalternativ. 

4.3 Operationalisering och enkätkonstruktion 

Den förberedelse till operationaliseringen som gjordes, var att konstruera så många 

påståenden som möjligt, som kunde härledas från syftet. Inspirationen till detta gavs på ”För 

det vidare; 12 anledningar att bli lärare” (fordetvidare.se), en inspirationssajt där Skolverket 

har listat en rad argument till varför man ska bli lärare. Dessa argument användes först för att 

samla påståenden till den enkätfråga som frågade om vad informanterna hade haft för 

anledning till att bli lärare (se Bilaga 2). Dessa frågor var tänkta att fungera som en 

katalysator, för att respondenterna skulle komma in i svarandet och vad enkätens följande 

frågor skulle inbegripa. Några av argumenten från ”För det vidare” kunde sedan kopplas till 

påståenden om hur det var i nuläget. Tanken var att under hela enkäten uttrycka så många och 

snäva påståenden som möjligt, vilka skulle täcka varje frågeställning från olika infallsvinklar. 

Strategin med att använda många närliggande påståenden användes för att undvika 

missförstånd då varje påstående behandlade ett snävt område.  
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Operationaliseringen av enkäten utgick från frågeställningarna, grundade på det relativt breda 

syftet, bestående av två delar. De begrepp som skulle skrivas fram i enkäten var bl.a. de 

begrepp som beskrevs under 1.3 samt under 2.2.1 Transformativt ledarskap: 

- Frirummet 

- Styrdokument 

- Passion  

- Inspirerande motivation 

- Intellektuell stimulering 

Frågorna om frirummet uttrycktes som arbetet i förhållande till styrdokumenten då det 

befarades att termen ”frirum” inte var ett begrepp som var vida känt. ”Passion” förtydligades 

när det fösta gången dök upp, i fråga 6, med; ”Likställ uttrycken ’passion’ och ’eget intresse’ 

som det passar ditt sätt att tänka” (se Bilaga 2, s. 3). De transformativa definitionerna 

”inspirerande motivation” och ”intellektuell stimulering”, skrevs om som bl.a. ”ha stöd av och 

uppmuntras av”, ”pedagogiska diskussioner”, samt ”tydliga utvecklingsmål”. Att 

omformulera och förenkla begreppen var en av metoderna för att respondenterna skulle få mer 

flyt i läsandet, och inte behöva fundera över frågorna, utan kunde fokusera på svaren. 

Påståendena som inspirerats av ”För det vidare” stämdes av mot syfte och tidigare forskning, 

för att få rätt inriktning och reduceras till antalet, utan att tappa den flerfaldiga beskrivningen 

av varje begrepp. Detta kan liknas vid de uppföljningsfrågor som kan ställas i en 

intervjusituation, då intervjuaren för att ringa in ett svar, ställer fler snarlika frågor (Bryman, 

2002). För att bildlikt förklara påståendena, skulle man kunna beskriva dem som tårtbitar i en 

rund tårta, där de tillsammans bildar en hel tårta, där de sida vid sida formar en helhet. De 

påståenden som ansågs dubblera ett annat påstående lämnades och bara de som var snarlika 

och relevanta för syftet, behölls. Konkreta och mätbara påståenden hölls på en lättläst nivå, 

för att respondenterna inte skulle bli frestade att avsluta besvarandet av enkäten, till följd av 

att de ansågs för komplicerade eller invecklade.  

Det centrala i enkätkonstruktionen var att många påståenden skulle röra sig runt begreppen 

passion/eget intresse (Meister & Ahrens, 2011, Days, 2004, och Hobbs, 2012a), 

skolledningens och kollegors stöttning (Didin, et al, 2014, Balyer, 2012, Gurr, 2015, 

Chaudhary, 2011 och Thelin, 2013), samt frirummet (Berg, 2011 och Berglund 2014). De 

formulerades inte alltid rakt på, men skulle syfta till detta som nämnts i den tidigare forskning 
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vilket undersökningen vilar på. En pedagogisk tanke som genomgående fanns med var att 

respondenterna skulle kunna svara på frågor om t.ex. frirummet, även om de aldrig hört 

begreppet förut. Därför skrevs frågorna på ett så vardagligt språk att läsningen av frågorna 

bara skulle flyta på.  

Påståendena grupperades sedan under fem frågor, som följde på de tämligen lättbesvarade 

frågorna om bakgrundsdata. Öppna frågor uteslöts, för att förenkla hanteringen av 

enkätsvaren, samt att bedömningen gjordes att den bredd på svaren som dessa skulle resultera 

i, inte var nödvändig för att besvara frågeställningarna i undersökningen. Likaså uteslöts 

svarsalternativen ”Vet ej” och ”Varken eller”. Genom att underlätta till att andelen valida svar 

skulle bli så hög som möjligt och undvika systematiska fel skulle en hög validitet säkerställas 

igenom hela enkäten (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

För att undvika värderande frågor inledningsvis fanns tre bakgrundsfrågor med varierande 

betydelse för själva undersökningen. Dessa var tänkta som en katalysator, för att få igång 

respondenterna att börja svara. Resten av frågorna var ställda som ”Ange vad som…”, ”Hur 

tycker du…” samt ”Ange hur du…” där de skulle besvaras med i vilken grad man instämmer 

med ett antal påståenden. 

I enkäten användes kvalitativa variabler, med nominalskala endast i den första frågan om kön, 

medan resten av frågorna besvarades i ordinalskalor, där fråga 2 hade svarsalternativ i grupper 

om årtal och fråga 3 grupper om årskurser. I avdelningen för bakgrundsdata valdes att 

gruppera antal arbetade år i spannen ”0 – 5 år”, ”6 – 15 år”, samt ”mer än 15 år”.  Frågan om i 

vilka årskurser man jobbade grupperades enligt stadierna i skolan med ”åk 1 – 3”, ”åk 4 – 6” 

samt ”åk 7 – 9”. Dessutom fanns introduktionsfrågan om kön med mest som en igångsättare 

och utan värdering. 

Frågorna 4 till 8 hade svar enligt skalan ”Instämmer helt” – ”Instämmer till stor del” – 

”Instämmer till liten del” – ”Instämmer inte alls”.  Frågorna 4 till 8 hade dessutom ett varierat 

antal påståenden under varje fråga, mellan tre och fjorton till antalet. Detta gjordes i en 

summationsskala helt byggd av påståendesatser, av Likerttyp, som förordas av Trost (2012). 

Att göra mätbara värden av ordinaldata är inte helt statistiskt korrekt. Man kan rangordna 

variablerna, men eftersom avstånden mellan betydelserna inte är lika stora över hela skalan, 

kan man egentligen inte beräkna medelvärden på dessa (Bryman, 2002). Även om påståendet 

”Instämmer helt” ges värde 4 och ”Instämmer till liten del” ges värde 2, kan man inte med 
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absolut säkerhet säga att medelvärdet av dessa två (=3) skulle betyda ”Instämmer till stor 

del”. Då det var nödvändigt med kvantifierbara värden för att kunna göra en mätbar analys, 

valdes ändå denna typ av skala, då det också är allmänt vedertaget inom den kvantitativa 

forskningsvärden. 

4.4 Systematisk databearbetning  

Sammanfattningsvis var arbetsgången med enkäten enligt följande: Kontakt togs med några 

personer om intresse att fungera som kontaktpersoner. Detta skedde parallellt med själva 

enkätkonstruktionen. När det önskade antalet enkäter, med vidhäftade missivbrev, hade 

skickats iväg, påbörjades kodning av rådata. Enkäterna returnerades och alla inkom under 

loppet av drygt en arbetsvecka. Eftersom det var pappersenkäter, skulle sedan datamaterialet 

matas in i en Excelfil, innan det importerades till SPSS. Därpå följde kodning av rådata. 

4.4.1 Kodning av rådata 

Kodningen av rådata gjordes för att enkätsvaren skulle kunna analyseras i SPSS (IBM 

Statistical Package for the Social Sciences) (se Bilaga 3). 

Alla variabler kodades med ett numeriskt värde: Bakgrundsdata kodades enligt följande: man 

och kvinna gavs 1 resp. 2. ”Hur länge har du arbetat som lärare i grundskolan” hade tre 

svarsalternativ, 0 – 5 år, 6 – 15 år, samt mer än 15 år och dessa gavs värdena 1 – 3. Den sista 

frågan om bakgrundsdata löd ”I vilka årskurser har du din huvudsakliga undervisning?” och 

de tre alternativen åk 1 – 3, åk 4 – 6, samt åk 7 – 9 gavs också värdena 1 – 3. Frågorna 4 – 8 

gavs konsekvent ett värde mellan 1 och 4 enligt följande: 

4 = ”Instämmer helt” 

3 = ”Instämmer till stor del” 

2 = ”Instämmer till liten del” 

1 = ”Instämmer inte alls” 

Vid överföringen av data till SPSS för analys, gavs alla frågor ett förkortat namn, tydligt för 

undersökaren, samt en ”label”, som är en tydligare benämning på varje svarsalternativ, för 

lättare identifiering av variabeln i SPSS-formuläret. 
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4.4.2 Bortfall 

Vad gäller bortfallet, var det 86 lärare som fick förfrågan via kontaktpersonerna om att besvara 

enkäten. Det var 41 stycken som besvarade och skickade tillbaka den. Det externa bortfallet blir 

därmed 52 %. De som svarade på enkäten gjorde det på så gott som alla frågor, bara några 

enstaka uteblivna svar på några frågor. 

4.4.3 Intern och extern bortfallsanalys 

Det externa bortfallet kan man bara spekulera i. De fakta som finns är att 86 lärare fick 

förfrågan om att besvara enkäten genom kontaktpersonerna, men det är inte känt hur många 

som tog emot den för att sedan inte besvara eller hur många som inte ens tog emot dem. Vad 

som är känt är att en kontaktperson på en låg- och mellanstadieskola inte returnerade några 

enkäter och detta är en bidragande faktor till det låga antalet respondenter från de lägre 

stadierna. Avseende svaren som har kommit in från övriga skolor är det möjligt att de inte är 

representativa även för den skola som inte deltog i undersökningen.   

Det interna bortfallet var inte betydande, då endast arton alternativ saknade svar. Fyra av de 

uteblivna svaren var p.g.a. en miss i enkätkonstruktionen på fråga 7 påstående nummer 7, där 

ett ord, ”intressen”, fallit bort innan utskriften (se Bilaga 2, s.4). Två felaktiga svar var på 

bakgrundsfrågan (fråga 3) om i vilka årskurser respondenterna hade sin huvudsakliga 

undervisning. Då endast ett svarsalternativ var tillåtet, utelämnades vid inmatningen i Excel de 

två fall där det fanns två svar på nämnda fråga. 2378 svar var det antal som hade varit möjligt 

att få in, om alla respondenter hade svarat på alla frågor (41 respondenter x 58 svar).  Då får ett 

internt bortfall på 0,8 % anses som försumbart. 

4.5 Analys 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 378 – 381) beskriver i ett flödesdiagram hur 

arbetsgången med kvantitativa analyser kan genomföras, steg för steg. Denna översiktliga 

genomgång, tillsammans med de instruerande videoupptagningarna från Joakim Larssons 

föreläsning 2014-10-27 vid Karlstad Universitet, internt inom kursen PAAUT3 Kvantitativa 

metoder i systematisk kunskapsbildning, var grunden för analysförfarandet av denna 

enkätundersökning. Mycket hjälp till förståelse av tillvägagångssätt gavs också i SPSS-akuten 

(Sundell, 2011). 

Då denna undersökning inte är hypotesprövande, utan explorativ till sin natur, gjordes först en 

deskriptiv analys av varje variabel i inledningsskedet, för att få en överblick över resultatet av 
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enkäten. Denna analys gjordes i SPSS och användes som ett arbetsmaterial för att få en 

överblick över det resultatet. Då de inte har betydelse för fortsatta analyser, redovisas bara de 

resultat som har uppnåtts och som är jämförbara mot frågeställningarna.  

Som utgångspunkt för fortsatta analyser, valdes att göra två faktoranalyser, som ledde vidare 

till indexering av ett antal variabler. Dessa kunde sedan analyseras, indexeras (Index 1.0 – 5.0 

och 6.0 – 10.0), rubriceras och reliabilitetstestas. Vidare gjordes även en deskriptiv analys, för 

att göra bl.a. medelvärdena och standardavvikelse synliga för respektive index. Då befanns 

några Index ha för dåliga statistiska samband att de undantogs för vidare analys. Några av 

resultaten gjordes även synliga i diagram. 

 

4.6 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

Vad gäller validiteten, det vill säga om studien verkligen mäter det som är avsikten att den ska 

mäta (Trost, 2012), kan begränsningen av urvalet genom bekvämlighetsprincipen vara en 

alltför snäv grupp för resultatets validitet, men samtidigt är undersökningen av sådan art att 

den är ämnad att redovisa vad ett antal lärare, vilka som helst, har för uppfattning om ett antal 

frågor. Undersökningen har inte utgetts för att gälla ett representativt urval av hela Sveriges 

lärarkår. Svaren och därav följande resultat gäller för just de informanter som figurerar i 

undersökningen. 

Då svarsfrekvensen låg på 48 %, kan även den anses vara ett statiskt representativt svar för 

nämnda urvalsgrupp. 

För att uppnå så hög reliabilitet som möjligt har enkäten konstruerats på ett sådant sätt att inga 

tvivel ska råda om vad svarsalternativen betyder, då alla frågor, förutom bakgrundsdata, har 

samma formuleringar av svaren (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). De har också 

svarsalternativen i samma ordning i alla frågorna, för att det ska bli ännu tydligare och för att 

misstolkning eller misstag att svara fel ska undvikas. För att ytterligare göra enkäten tydlig, 

finns det flera frågor som omformulerats med närliggande benämningar, för att inringa det 

som egentligen frågas efter. 

Reliabiliteten strävar även mot en högre nivå genom att det i frågor och påståenden används 

ett vardagsspråk, som inte kräver någon inläsning på undersökningens ämne, utan bör förstås 

vid en första genomläsning. 
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Då undersökningen är sådan att det delvis handlar om relationer mellan människor, även om 

det är av professionell art, kan det inte garanteras att samma enkät skulle få samma svar vid 

ett senare tillfälle även om samma respondenter tillfrågades. Förutom att det handlar till viss 

del om relationer, så är det heller inte så troligt att samma lärare skulle finnas på samma plats 

som samma rektorer om undersökningen gjordes om. Detta är dock en replikerbarhetsfaktor 

som inte har beaktats i denna undersökning, då resultatet endast syftar på situationerna här 

och nu. 

4.7 Etiska överväganden 

I kontakten med informanterna genom det missivbrev (se Bilaga 1) som skickades ut 

tillsammans med enkäten, samt genom information vidarebefordrad av de kontaktpersoner 

som förmedlade enkäten, har Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav satts i fokus och 

meddelats informanterna (Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning, 2002, s. 7 ff). Dessa fyra krav är: 

1. Informationskravet. 

”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.” 

2. Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.” 

3. Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem.” 

4. Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål. 

Dessa krav har uppfyllts enligt följande: Deltagarna fick information om syftet med 

undersökningen, d.v.s. att den skulle ingå det själständiga arbetets uppsats inom 

Magisterprogrammet i Utbildningsledning & Skolutveckling, samt att deltagandet var 

frivilligt. I och med att enkäten fylldes i och skickades in, ansågs kravet på samtycke vara 

uppfyllt. Vad gäller konfidentialitetskravet bör det anses uppfyllt, då endast kontaktpersonen 

på respektive skola möjligtvis skulle kunnat läsa undersökningen, men svaren kunde inte 

härledas till någon enskild person, då svaren var helt anonyma. Dessutom returnerades 
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enkäterna med försättsbladet (missivbrevet, se Bilaga 1) kvar, som dolde enkätens första sida, 

så de var inte direkt läsbara innan de lades i internpostkuvertet. Då det insamlade materialet 

endast användes i denna undersökning, ansågs nyttjandekravet vara uppfyllt. 
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5 Resultat 

Den empiriska enkätstudien som har utförts i en kommun i Mellansverige kommer att 

redovisas utifrån frågeställningarna som skulle besvaras, nämligen:  

1. Hur uppger lärare att de ges utrymme för att ta in sina intressen – passioner 

– i vardagspraktiken?  

2. Uppfattar lärare att styrdokumenten verkar stimulerande eller hämmande 

på möjligheten till ’passionerad praktik’?  

3. På vilket sätt har lärare stöd av och uppmuntras av sina skolledare i arbetet 

med att undervisa enligt sin passion, enligt lärarnas egen uppfattning?  

4. Uppger lärare att de har någon passion i sin vardagspraktik och vad har 

den i så fall för fokus? 

Vilka är baserade på syftet att undersöka hur lärare i grundskolan uppfattar att de stöttas av 

skolledarna i sitt arbete, samt om de uppfattar att frirummet ger möjlighet och utrymme till 

passionerad praktik inom läraryrket.  

Även övriga resultat som kan vara intressanta för vidare forskning kommer redovisas. Men 

först en översikt över bakgrundsfakta, som redovisas i tabellform för att vara lättåskådliga och 

ge läsaren en bild av respondenterna, därefter det resultat som har framkommit vid analyserna 

som har relevans för flera frågeställningar. Sist kommer en presentation av övriga resultat från 

undersökningen, som kan vara intressant för vidare forskning. 

5.1 Bakgrundsfakta 

De inledande tre frågorna i enkäten ger svar på fördelningen av kön, antal år som lärare i 

grundskolan, samt i vilka årskurser man har sin huvudsakliga undervisning. 

Det var 12 män (29,3 %) och 29 kvinnor (70,7 %) som deltog i undersökningen och bland 

dessa hade 9 stycken (22,0 %) arbetat 1 – 5 år som lärare i grundskolan, 24 stycken (58,5 %) 

hade arbetat 6 – 15 år och 8 stycken (19,5 %) hade arbetat mer än 15 år. 

Fördelningen mellan de olika stadierna var enligt följande: Två lärare (4,9 %) hade sin 

huvudsakliga undervisning på lågstadiet (årskurs 1 – 3), åtta (19,5 %) på mellanstadiet 

(årskurs 4 – 6) och 29 (70,7 %) på högstadiet (årskurs 7 – 9). Två (4,9 %) respondenters svar 

saknades här, vilka var de som hade angett två svarsalternativ på denna fråga. 
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Vad vi kan utläsa av resultaten är bland annat följande: Kvinnorna var mer än dubbelt så 

många som männen och lärarna på högstadiet var mer än dubbelt så många som låg- och 

mellanstadielärarna tillsammans. I den här undersökningen har inte fokuserats på vilket kön 

som är representerat på de olika stadierna eller på arbetade år. 

5.2 Resultat av indexering 

Två faktoranalyser utfördes för att undersöka korrelationen, samvariationen, mellan grupper 

av variabler ur datainsamlingen; svaren från fråga 7 och 8, samt svaren från fråga 4 – 6. Detta 

gjordes i SPPS där korrelationen söktes och resulterade i ett visst antal faktorer, som 

identifierades som de variabler som var grunden till korrelationen. Tre ursprungsvariabler fick 

undantas från analysen (”Jag jobbar i särskolan”, ”Jag har gått lärarlyftet beordrad av rektorn” 

samt ”Jag har arbetat på svensk skola utomlands”), då de inte godtogs i faktoranalysen, p.g.a. 

noll-varians, vilket även visades i en deskriptiv analys. De resterande variablerna delades upp 

i två olika analyser, då de var av så olika natur att de inte skulle användas för att besvara 

samma frågeställningar. Frågorna 7 och 8 analyserades först (”Ange hur du uppfattar att 

skolledningen skapar förutsättningar för dig att utöva dina intressen i arbetet” samt ”Hur 

tycker du att dessa påståenden stämmer för dig/ditt arbete”), sedan frågorna 4, 5 och 6 (Ange 

vad som var anledningen till att du blev lärare”, ”Hur tycker du att dessa påståenden bäst 

beskriver ditt arbete?” och ”Hur tycker du att dessa påståenden bäst beskriver innehållet i ditt 

arbete nu?”). Skillnaden mellan frågorna 5 och 6 är att fråga 5 snarare är en tjänstebeskrivning 

medan fråga 6 handlar om styrdokumenten och passionen. 

Vid den första faktoranalysen (fråga 7 & 8) gavs fem faktorer med Eigenvärde ≥ 1, vilket är 

gränsen för giltiga faktorer (se tabell 1). Variablerna med högst faktorladdning (≥ 0,500 

ungefär) noterades för varje faktor och indexerades (Index 1.0 – 5.0). Varje index gavs en 

rubrik efter de ingående variablernas formuleringar. Vid indexeringen ändrades också 

kodningen, så värdena på Index 1.0 – 5.0 fortfarande hade värden mellan 1 och 4, men då med 

decimaler, då det är genomsnittliga värdet för de ingående variablerna som avrundats. 
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Tabell 1. Faktoranalys Fråga 7 & 8 
 

Rotated Component Matrix
a
 

 

Component 

1 2 3 4 5 

Fr7_Skolledningen avsätter tid för arbete med egna intressen. ,718     

Fr7_Skolledningen uppmuntrar lärares vilja att arbeta med egna intressen ,858     

Fr7_Skolledningen skapar utrymme för att arbeta med egna intressen. ,823     

Fr7_Skolledningen har tydliga utvecklingsmål där mina intressen får 
utrymme. 

 ,717    

Fr7_Jag får tid i tjänsten för att utveckla mitt arbete.  ,776    

Fr7_Mitt arbete är meriterande vid löneförhandlingar.  ,827    

Fr7_Skolledningen vet vad jag har för egna intressen som jag utövar i mitt 
arbete. 

  ,744   

Fr7_Skolledningen för en dialog med mig och är intresserade av att andra 
ska få arbeta på liknande sätt 

  ,765   

Fr7_Skolledningen ser mitt arbete som något att sprida vidare till kollegor.   ,721   

Fr7_Skolledningen för pedagogiska diskussioner med mig om mitt sätt att 
arbeta. 

  ,565   

Fr8_Jag upplever att när jag får jobba med min passion tillför det ett 
mervärde till mitt arbete. 

  ,671   

Fr7_Skolledningen uppmuntrar kompetensutveckling inom området.    ,727  

Fr7_Skolledning uppmuntrar lärares egna initiativ till kompetensutveckling.    ,613  

Fr7_Skolledningens stöttning är en förutsättning för att jag ska kunna jobba 
med mitt intresse i undervisningen 

   ,720  

Fr8_Mina kollegor visar intresse för mitt sätt att arbeta.    ,712  

Fr8_Jag upplever att skolledningen anser att mitt arbete är betydelsefullt.     ,849 

Fr8_Jag vill utveckla mitt sätt att arbeta och dela med mig till andra.     ,488 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

 

Faktor 1 (Index 1.0: Skolledningen vidgar frirummet) 

Fr7 Skolledningen avsätter tid för arbete med egna intressen. 

Fr7 Skolledningen uppmuntrar lärares vilja att arbeta med egna intressen 

Fr7 Skolledningen skapar utrymme för att arbeta med egna intressen 

 

Index 1.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,849.   

Faktor 2 (Index 2.0: Att ha utrymme i tjänsten för egna intressen) 

Fr7 Skolledningen har tydliga utvecklingsmål där mina intressen får utrymme. 

Fr7 Jag får tid i tjänsten för att utveckla mitt arbete 

Fr7 Mitt arbete är meriterande vid löneförhandlingar. 

 

Index 2.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,807. 
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Faktor 3 (Index 3.0: Skolledningen är intresserad av och tillvaratar mina intressen) 

Fr 7 Skolledningen vet vad jag har för egna intressen som jag utövar i mitt arbete. 

Fr 7 Skolledningen för en dialog med mig och är intresserade av att andra ska få arbeta 

på liknande sätt 

Fr 7 Skolledningen ser mitt arbete som något att sprida vidare till kollegor. 

Fr 7 Skolledningen för pedagogiska diskussioner med mig om mitt sätt att arbeta. 

Fr 8 Jag upplever att när jag får jobba med min passion tillför det ett mervärde till mitt 

arbete. 

 

Index 3.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,844. 

Faktor 4 (Index 4.0: Stöttning från ledning och kollegor) 

Fr7 Skolledningen uppmuntrar kompetensutveckling inom området. 

Fr7 Skolledning uppmuntrar lärares egna initiativ till kompetensutveckling 

Fr7 Skolledningens stöttning är en förutsättning för att jag ska kunna jobba med mitt 

intresse i undervisningen 

Fr8 Mina kollegor visar intresse för mitt sätt att arbeta. 

 

Index 4.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,798. 

Faktor 5 (Index 5.0) 

Fr8 Jag upplever att skolledningen anser att mitt arbete är betydelsefullt. 

Fr8 Jag vill utveckla mitt sätt att arbeta och dela med mig till andra. 

 

Index 5.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,332. 

Det var för låg reliabilitet och dess ingående variabler var för spretiga i sin betydelse och 

således svår att ge en rubrik. Den ansågs inte heller svara på någon av frågeställningarna och 

togs därför inte med i vidare analys. Men de andra fyra indexen hade en tydlig koppling till de 

fyra frågeställningarna och kunde således användas vidare. 

 

Vid den andra faktoranalysen (fråga 4, 5 & 6) gavs 11 faktorer med Eigenvärde ≥ 1. Det var 

en alldeles för stor datamängd och eftersom man i SPSS-akuten (Sundell, 2011) hänvisar till 

det godtyckliga gränsvärdet 60 %, på det kumulativa värdet, valdes att dra gränsen vid 55 %, 

vilket gav fem faktorer som vidare kunde analyseras, indexeras (Index 6.0 – 10.0), rubriceras 

och reliabilitetstestas. Även här noterades variablerna med högst faktorladdning (≥ 0,500 

ungefär) (se tabell 2). Vid indexeringen ändrades också kodningen, så värdena på Index 6.0 – 

10.0  fortfarande hade värden mellan 1 och 4, men med decimaler, då det är genomsnittliga 

värdet för de ingående variablerna som avrundats. 
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Tabell 2. Faktoranalys Fråga 4 – 6. 
    Rotated Component Matrix

a 

 

Component 

1 2 3 4 5 

      

Fr4_ Jag tyckte att arbetstiderna var attraktiva ,719     

Fr4_ Jag ville ha ett jobb med frihet. ,642     

Fr5_ Jag går/har gått lärarlyftet för att få behörighet -,882     

Fr5_ Jag går/har gått lärarlyftet av eget intresse -,870     

Fr6_Min passion är eleverna och deras lärande  ,885    

Fr6_Min passion är elevernas välmående i skolan  ,867    

Fr6_Min hobby är min passion i undervisningen   ,789   

Fr4_ Jag ville jobba med mitt personliga intresse/min hobby.   ,766   

Fr6_Min passion är ämnet/ämnena jag undervisar i   ,704   

Fr6_Min passion i undervisningen nämns inte i styrdokumenten, men det 

finns möjlighet att utöva den i min undervisning 
  ,629   

Fr4_ Jag ville följa ungdomars utveckling.    ,827  

Fr4_ Jag ville jobba med barn/ungdomar.    ,776  

Fr6_Styrdokumenten ger utrymme för egna intressen    ,709  

Fr4_ Det var lättast att komma in på det programmet.     -,897 

Fr4_ Någon jag känner rekommenderade jobbet.     -,661 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 

 

Faktor 1 (Index 6.0) 

Fr5_ Jag går/har gått lärarlyftet för att få behörighet 

Fr5_ Jag går/har gått lärarlyftet av eget intresse 

Fr4_ Jag tyckte att arbetstiderna var attraktiva 

Fr4_ Jag ville ha ett jobb med frihet. 

Index 6.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = -0,660. 

Detta index befanns också ha för låg reliabilitet och dess ingående variabler för spretiga i sin 

betydelse och således svår att ge en rubrik. Den ansågs inte heller svara på någon av 

frågeställningarna i sin kombination och togs därför inte med i vidare analys. 

Faktor 2 (Index 7.0: Lärarens passion 1) 

Fr6_Min passion är eleverna och deras lärande 

Fr6_Min passion är elevernas välmående i skolan 

 

Index 7.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,840. 
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Faktor 3 (Index 8.0: Lärarens passion 2 ) 

Fr6_Min hobby är min passion i undervisningen 

Fr4_ Jag ville jobba med mitt personliga intresse/min hobby. 

Fr6_Min passion är ämnet/ämnena jag undervisar i 

Fr6_Min passion i undervisningen nämns inte i styrdokumenten, men det finns 

möjlighet att utöva den i min undervisning 

 

Index 8.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0.768. 

Faktor 4 (Index 9.0: Att jobba med barn/ungdomar) 

Fr4_ Jag ville följa ungdomars utveckling. 

Fr4_ Jag ville jobba med barn/ungdomar. 

Fr6_Styrdokumenten ger utrymme för egna intressen 

 

Index 9.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,792. 

Faktor 5 (Index 10.0: Yttre faktorer påverkade yrkesval) 

Fr4_ Det var lättast att komma in på det programmet. 

Fr4_ Någon jag känner rekommenderade jobbet. 

 

Index 10.0 reliabilitetstestades med Cronbachs Alpha och befanns ha ett värde på α = 0,769. 

Här var Index 6.0 så spretigt att det inte kunde ges en rubrik och Index 9.0 fick en rubrik mer 

riktad mot två av tre ingående variabler. Denna faktoranalys gav bara ett index som kunde 

användas till analys för frågeställning 2, ”Uppfattar lärare att styrdokumenten verkar 

stimulerande eller hämmande på möjligheten till ’passionerad praktik’?”, nämligen Index 8.0, 

”Lärarens passion 2”. Detta görs i avsnitt 5.4.  

Den deskriptiva analysen av Index 1.0 – 9.0 visade på medelvärden mellan 2,4 och 3,6 

(avrundat till en decimal). Ett medelvärde på 2,4 motsvarar att svaren låg mitt emellan 

”Instämmer till liten del” och ”Instämmer till stor del”, medan ett medelvärde på 3,6 

motsvarar att svaren låg mitt emellan ”Instämmer till stor del” och ”Instämmer helt” (se 

Tabell 3).  Standardavvikelserna i indexen befanns inte vara markant avvikande från de 

värden som fanns för respektive ursprungsvariabel. 
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Tabell 3. Medelvärden för Index 1.0 – 9.0 
Statistics 

 Index_1.0 Index_2.0 Index_3.0 Index_4.0 Index_5.0 Index_6.0 Index_7.0 Index_8.0 Index_9.0 

N Valid 40 40 37 39 41 40 41 41 40 

Missing 1 1 4 2 0 1 0 0 1 

Mean 2,4333 2,6417 2,7405 2,8718 3,5732 2,2438 3,5610 2,7622 3,2167 

Median 2,3333 2,6667 2,8000 3,0000 3,5000 2,2500 4,0000 3,0000 3,3333 

Mode 2,00 2,67 2,80 3,25 3,50 2,50 4,00 3,25 3,67 

Std. 

Deviation 
,58568 ,77492 ,69899 ,72291 ,44104 ,59777 ,62445 ,72230 ,62498 

 

Dessa godtagbara index är de första introducerande resultaten, som tas med till respektive 

frågeställningar för analys.  

5.3 Hur uppger lärare att de ges utrymme för att ta in sina intressen – passioner 

– i vardagspraktiken?  

I den första frågeställningen i undersökningen fokuserades på lärarnas egna uppfattningar av 

hur mycket plats det fanns i frirummet för deras egen kreativitet och personliga pedagogiska 

tankar. Det var frågor om mjuka värden som besvarades med påståenden i en ordinalskala. Ett 

försök att fånga lärarnas uppfattning om detta gjordes genom att välja Index 1.0, 

”Skolledningen vidgar frirummet”, och Index 2.0, ”Att ha utrymme i tjänsten för egna 

intressen” som innehåller både empiriska och mer strukturella påståenden. Dessa undersöktes 

genom att söka eventuella samband mellan de svarsvariabler som ingick. Index 1.0 och 2.0 

hade tre ursprungsvariabler var, som alla handlade om lärares möjligheter till passionerad 

vardagspraktik och hur skolledarna skapar förutsättningar för detta.   

Index 1.0: Skolledningen vidgar frirummet 

Fr7 Skolledningen avsätter tid för arbete med egna intressen. 

Fr7 Skolledningen uppmuntrar lärares vilja att arbeta med egna intressen. 

Fr7 Skolledningen skapar utrymme för att arbeta med egna intressen. 

 

Index 2.0: Att ha utrymme i tjänsten för egna intressen  

Fr7 Skolledningen har tydliga utvecklingsmål där mina intressen får utrymme. 

Fr7 Jag får tid i tjänsten för att utveckla mitt arbete. 

Fr7 Mitt arbete är meriterande vid löneförhandlingar. 
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Endast en variabel avvek betydelsemässigt, i Index 2.0, ”Mitt arbete är meriterande vid 

löneförhandlingar”, men kan vara nog så värdefull, då den kan ses som ett betyg på utfört 

arbete. De fem första variablerna skulle kunna stödja den beskrivning som Meister och 

Ahrens ger (2011) då de menar att lärarnas nivå av entusiasm för sina arbeten ökade när de 

gavs större frihet och möjlighet att utföra arbetsuppgifter självständigt, vilket finns skrivet om 

under avsnitt 2.2.3 Lärare som behållit inspirationen och passionen. 

En deskriptiv analys gjordes för att jämföra medelvärdena för Index 1.0, Skolledningen vidgar 

frirummet, och Index 2.0, Att ha utrymme i tjänsten för egna intressen (Tabell 4).   

Tabell 4. Jämförelse av medelvärden mellan Index 1.0 & 2.0 

 
Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Index_1.0 2,4333 ,58568 40 

Index_2.0 2,6417 ,77492 40 

 

Index 2.0 hade ett något högre medelvärde än Index 1.0, men båda medelvärdena låg i 

spannet mellan ”Instämmer till stor del” och ”Instämmer till liten del”, vilket tyder på att 

lärarna har uppgett att de har en uppfattning om att det finns ett visst utrymme för deras eget 

intresse, deras egen passion, i vardagspraktiken. 

Därefter gjordes två stapeldiagram för att åskådliggöra resultaten, dels med avseende på 

könen och dels med avseende på vilket stadium respondenterna jobbade på (se Figur 2 och 

Figur 3). 
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Figur 2. Medelvärde på Index 1.0 med avseende på kön och stadium. 

 

Figur 2 visar att resultatet av Index 1.0, Skolledningen vidgar frirummet, med avseende på 

kön och stadium, inte visar några stora skillnader mellan högsta och lägsta värde. Männen 

hade svarat något högre, men det högsta värdet för båda könen låg runt 3,5 och de lägsta runt, 

eller strax över 2.0. I båda fallen var det högstadiets värden som var högst, med fallande skala 

ner mot lågstadiet (för kvinnorna) och mellanstadiet (för männen). 

 

Figur 3. Medelvärde på Index 2.0 med avseende på kön och stadium. 

 

Figur 3 visar att resultatet av Index 2.0, Att ha utrymme i tjänsten för egna intressen, med 

avseende på kön och stadium, visar lite större skillnader mellan högsta och lägsta värde. Här 
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hade kvinnorna svarat något högre, men det högsta värdet för båda könen låg runt 4,0 och 

skillnaden var på lägsta värdena där männen som undervisade på mellanstadiet låg på knappt 

2,5 och kvinnorna som undervisade på högstadiet på drygt 3,5. 

5.4 Uppfattar lärare att styrdokumenten verkar stimulerande eller hämmande på 

möjligheten till ’passionerad praktik’?  

De ingående variablerna i Index 8, ”Lärarens passion kontra styrdokumenten”, hade ett 

medelvärde på 2,76 och medianen 3,00 (se Tabell 3, s. 34). ”Instämmer till stor del” var 

påståendet som valdes när variablerna om passion skulle värderas.  

Index 8.0: Lärarens passion kontra styrdokumenten  

Fr6 Min hobby är min passion i undervisningen. 

Fr4 Jag ville jobba med mitt personliga intresse/min hobby. 

Fr6 Min passion är ämnet/ämnena jag undervisar i. 

Fr6 Min passion i undervisningen nämns inte i styrdokumenten, men det finns möjlighet 

att utöva den i min undervisning. 

 

Ser vi till de ingående variablerna var respondenterna tydliga med att de har en passion, som 

kan definieras som personligt intresse, hobby eller en vurm för det ämne/de ämnen man 

undervisar i. Och undersökningen visar också på en tydlighet med att man har möjlighet att få 

utrymme för denna passion i undervisningen även om den inte nämns i styrdokumenten.  

 

 

Figur 4. Medelvärde på Index 8.0 med avseende på kön och stadium. 

 

Även för Index 8.0, Lärarens passion kontra styrdokumenten, gjordes en jämförelse med 

avseende på kön och stadium. I Figur 4 kan vi avläsa att lägsta värdet, ca 2,5, var från män på 
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mellanstadiet och högsta, närmare 4,0, var från kvinnor på högstadiet. Spridningen däremellan 

var jämn och man kan bara konstatera att männens svar i genomsnitt låg lägre än kvinnornas, 

men det var ingen större skillnad. 

5.5 På vilket sätt har lärare stöd av och uppmuntras av sina skolledare i arbetet 

med att undervisa enligt sin passion, enligt lärarnas egen uppfattning?  

Den tredje frågeställningen är snarlik den första (Hur uppger lärare att de ges utrymme för att 

ta in sina intressen – passioner – i vardagspraktiken?), men här har fokuserats ännu mer på 

lärarnas svar om skolledningen. Återigen användes Index 1.0, ”Skolledningen vidgar 

frirummet”, men kompletterades med Index 3.0, ”Skolledningen är intresserad av och 

tillvaratar mina intressen” och Index 4.0, ”Stöttning från ledning och kollegor”. Dessa kopplar 

till den beskrivning som Gurr (2015) har på ett framgångsrikt ledarskap; att hjälpa individer 

att åstadkomma sitt bästa, att motivera, stötta och utveckla sin personal, samt ta ut riktningen 

på det pedagogiska arbetet, vilket finns beskrivet under 2.2.2 Den stöttande skolledningen. 

Index 1.0: Skolledningen vidgar frirummet 

Fr7 Skolledningen avsätter tid för arbete med egna intressen. 

Fr7 Skolledningen uppmuntrar lärares vilja att arbeta med egna intressen. 

Fr7 Skolledningen skapar utrymme för att arbeta med egna intressen. 

 

Index 3.0: Skolledningen är intresserad av och tillvaratar mina intressen  

Fr7 Skolledningen vet vad jag har för egna intressen som jag utövar i mitt arbete. 

Fr7 Skolledningen för en dialog med mig och är intresserade av att andra ska få arbeta 

på liknande sätt 

Fr7 Skolledningen ser mitt arbete som något att sprida vidare till kollegor. 

Fr7 Skolledningen för pedagogiska diskussioner med mig om mitt sätt att arbeta. 

Fr8 Jag upplever att när jag får jobba med min passion tillför det ett mervärde till mitt 

arbete. 

 

Index 4.0: Stöttning från ledning och kollegor 

Fr7 Skolledningen uppmuntrar kompetensutveckling inom området. 

Fr7 Skolledning uppmuntrar lärares egna initiativ till kompetensutveckling 

Fr7 Skolledningens stöttning är en förutsättning för att jag ska kunna jobba med mitt 

intresse i undervisningen 

Fr8 Mina kollegor visar intresse för mitt sätt att arbeta. 

 

Även dessa index korrelationstestades i en bivariat analys och det gav att Pearsons 

korrelationskoefficient beräknades till 0,491 < r < 0,601, och signifikansen p ≤ 0,002. Detta 

visar på statistiskt samband mellan de tre indexen i analysen (se Tabell 5).  
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Tabell 5. Statistiskt samband mellan Index 1.0, 3.0 & 4.0. 

 
Correlations 

 Index_1.0 Index_3.0 Index_4.0 

Index_1.0 Pearson Correlation 1 ,491
**
 ,555

**
 

Sig. (2-tailed)  ,002 ,000 

N 40 37 38 

Index_3.0 Pearson Correlation ,491
**
 1 ,601

**
 

Sig. (2-tailed) ,002  ,000 

N 37 37 35 

Index_4.0 Pearson Correlation ,555
**
 ,601

**
 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 38 35 39 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

Tabell 6. Jämförelse av medelvärden mellan Index 1.0, 3.0 & 4.0. 
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Index_1.0 2,4333 ,58568 40 

Index_3.0 2,7405 ,69899 37 

Index_4.0 2,8718 ,72291 39 

 

Alla tre indexen har medelvärden som ligger mellan påståendena ”Instämmer till stor del” och 

”Instämmer till liten del” men Index 4.0, ” Stöttning från ledning och kollegor”, har ett något 

högre medelvärde än både Index 3.0, ” Skolledningen är intresserad av och tillvaratar mina 

intressen”, och Index 1.0, ”Skolledningen vidgar frirummet”, då det ligger riktigt nära 

”Instämmer till stor del”. Det statistiska sambandet stöttas av signifikanser på max 0,002, 

vilket tyder på att lärarna har uppgett att de har en uppfattning om att det finns ett visst 

utrymme för deras eget intresse i undervisningen. Medelvärdena för de olika indexen visar 

också på att respondenterna, enligt Index 4.0, uppfattar att de har stöttning från ledningen och 

sina kollegor, man har pedagogiska diskussioner med skolledningen, enligt Index 3.0, men de 

strukturella variablerna i Index 1.0, har något lägre värde. Detta visar på att det finns ett 

intresse hos skolledning och kollegor att stötta i den pedagogiska tanken, intresset och 

passionen, men kanske något mindre vad gäller att ge tid på schemat och annat som kan 

kopplas till det strukturella området. 
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Index 1.0, Skolledningen vidgar frirummet, har analyserats förut med avseende på kön och 

stadium i avsnitt 5.3, men nu gjordes analyser även av Index 3.0, Skolledningen är intresserad 

av och tillvaratar mina intressen, och Index 4.0, Stöttning från ledning och kollegor.  

 

 

Figur 5. Medelvärde på Index 3.0 med avseende på kön och stadium. 

 

I den här jämförelsen (Figur 5) kan vi avläsa att lägsta värdet, ca 2,5, var från män på 

mellanstadiet och högsta, närmare 4,0, var från kvinnor på högstadiet. Spridningen mellan 

kvinnornas svar var låg, medan den var något högre mellan männens svar. Även här var 

männens svar i genomsnitt lägre än kvinnornas, och männens högsta svar låg i nivå med 

kvinnornas lägsta. 

 

 

Figur 6. Medelvärde på Index 4.0 med avseende på kön och stadium. 
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Även denna jämförelse (Figur 6) följer ett tydligt mönster med lägre värden på männens svar 

och det högsta för kvinnorna som undervisar på högstadiet. Här var dock inte skillnaderna så 

stora, då lägsta svar låg runt 3,0 och högsta runt 4,0. 

5.6 Uppger lärare att de har någon passion i sin vardagspraktik och vad har 

den i så fall för fokus?  

Den fjärde frågeställningen börjar närma sig det centrala i enkäten. Den besvarades med de 

två index som är närbesläktade och vars påståenden fungerade lite som en katalysator, för att 

respondenterna skulle komma in i enkäten, Index 7.0, ”Lärarens passion 1” och Index 9.0 ”Att 

jobba med barn/ungdomar”.  

Faktor 2 (Index 7.0: Lärarens passion 1) 

Fr6_Min passion är eleverna och deras lärande 

Fr6_Min passion är elevernas välmående i skolan 

 

Faktor 4 (Index 9.0: Att jobba med barn/ungdomar) 

Fr4_ Jag ville följa ungdomars utveckling. 

Fr4_ Jag ville jobba med barn/ungdomar. 

Fr6_Styrdokumenten ger utrymme för egna intressen 

 

De handlar om kärnfrågan ”barn och ungdomar”. Som Tabell 3 (s. 35) tidigare visade, kan vi 

avläsa att medianvärdet för Index 7.0 är 4,0 och för Index 9.0 är det 3,3. Det gör det intressant 

att identifiera och titta på värdena för de ingående variablerna.  

Två av de tre variablerna i Index 9.0 är två av svaren på fråga 4, ”Ange vad som var 

anledningen till att du blev lärare”. Det ena svaret, med ett medelvärde på 3,54, en median på 

4 och typvärdet 4, var påståendet ”Jag ville jobba med barn/ungdomar”. Det andra svaret, med 

ett medelvärde på 3,30, en median på 4 och typvärdet 4, var påståendet ”Jag ville följa 

ungdomars utveckling”. Med de tydliga värdena på den första empiriska frågan i enkäten var 

det en bra utgångspunkt att vidare tolka Index 7.0, om lärares passion. Där markerade 

respondenterna svaret på påståendena ”Min passion är eleverna och deras lärande”, samt ”Min 

passion är elevernas välmående i skolan”, där resultaten var identiska vad gäller medelvärde 

(=3,56), median (=4,00) och typvärde (4). Det är ett tydligt resultat, att respondenterna i den 

här undersökningen är elevcentrerade, både vad gäller elevers resultat och deras välmående, 

inte antingen eller.  



    

44 

 

Därefter gjordes två stapeldiagram för att åskådliggöra resultaten, dels med avseende på kön 

och dels med avseende på vilket stadium respondenterna jobbade på (se Figur 7 och Figur 8). 

 

Figur 7. Medelvärde på Index 7.0 med avseende på kön och stadium. 
 

Figur 7 för Index 7.0, Lärarens passion 1, behöver nog ingen längre förklaring, då alla 

respondenter var eniga om högsta värdet på frågorna, d.v.s. ”Instämmer helt”. 

 

Figur 8. Medelvärde på Index 9.0 med avseende på kön och stadium. 
 

Index 9.0, Att jobba med barn/ungdomar, (Figur 8) hade en viss skillnad mellan könen, men 

knappt noterbar, då högsta värdet för kvinnor undervisande på hög- och mellanstadiet låg runt 

4,0, männens båda värden låg strax under och kvinnorna på lågstadiet hade ett svarsvärde på 

runt 3,5. 
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5.7 Övriga resultat 

Ett annat resultat som hade ett markant värde vid den deskriptiva analysen, men åt motsatt 

håll, var påståendet ”Det var lättast att komma in på det programmet” som svar på frågan 

”Ange vad som var anledningen till att du blev lärare”, med medelvärdet 1,28, medianen 1,00 

och typvärde 1. Detta visar på att nästan alla hade markerat ”Instämmer inte alls” som 

svarsalternativ. Att det var lätt att komma in på utbildningen, var alltså inte en tung faktor för 

att studera till lärare. Detta var inget resultat från undersökningen som lades stor vikt vid, utan 

det noterades som ett resultat som kunde vara aktuellt för vidare forskning.  

5.8 Sammanfattning av resultat 

Som en sammanfattning av resultaten av analyserna kan man avläsa att i de flesta fall var det 

ingen större skillnad på svaren från män och kvinnor i undersökningen, men en genomgående 

trend vara att männens svar låg något lägre, d.v.s. där kvinnorna hade ett genomsnitt på något 

under ”Instämmer helt” tenderade männen att ha ett genomsnitt som låg något över 

”Instämmer till stor del”. Den mest markanta trenden var dock att ju lägre stadier, desto lägre 

svarsvärde och ju högre stadie, desto högre svarsvärde, oavsett kön.  

Sammanfattningsvis kan också avläsas att lärarna ansåg att det ges ett visst utrymme för deras 

egen passion i vardagspraktiken, samt att styrdokumenten inte är hämmande för utövandet. 

Men, det kan heller inte tolkas som att styrdokumenten verkar stimulerande på utövandet, 

bara att det ges ett visst utrymme. Vad gäller stöttningen från skolledning och kollegor 

uppgavs att det fanns möjlighet till pedagogiska samtal både med skolledning och med 

kollegor, då man angav att skolledningen visste vilken passionen var. En viss uppmuntran och 

stöttning till fortbildning gavs också. Vad som däremot saknades var den strukturella 

stöttningen i form av tid på schemat. 

Vad lärare angav som sin passion var mycket elevcentrerat, nämligen elevers lärande och 

elevers välmående. Detta hade även varit respondenternas ursprungliga anledning att söka till 

lärarprogrammet, då de främsta svarsalternativen var att man vill jobba med barn och 

ungdomar samt att följa ungdomars utveckling.  
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6 Diskussion 

En kvantitativ studie av lärares uppfattningar av sina egna passioner kan verka som en 

omöjlig ekvation. Den här studien har fokuserat på lärares passioner i vardagspraktiken med 

syftet ”att undersöka hur lärare i grundskolan uppfattar att de stöttas av skolledarna i sitt 

arbete, samt om de uppfattar att frirummet ger möjlighet och utrymme till passionerad praktik 

inom läraryrket”. Tanken med undersökningen var att lärare skulle få uttrycka vad skolledare 

behöver få veta och att på något sätt understryka skolledares roll i lärarens vardagspraktik, 

ända in i klassrummet. 

Valet av forskningsområde väcktes i den omgivning av många inspirerande och brinnande 

kollegor, där jag befinner mig i min vardagspraktik. Uppfattningen om stöttande 

skolledningars betydelse för lärares vardagspraktik fann jag vara ett intressant ämne för 

undersökning, då många kollegor runt om i landet vid samtal, i verkliga livet och på nätet, kan 

berätta om olika erfarenheter som har lett till slocknade passioner. Utan att gå in på 

diskussionerna om att lärare är stressade och har för mycket att göra med dokumentation, 

m.m., så ville jag utgå från det som kanske gäller för alla yrkesval; intresset för det man 

faktiskt gör på jobbet eller vill göra. Uppsatsens titel skulle också kunnat vara ”Blev det som 

jag trodde?”, men valet har varit att inrikta på hur viktig skolledningens tillåtande och 

stöttande ledarskap är för utövande av passionerad praktik. 

I inledningen beskrevs hur skolan ska bidraga till elevernas utveckling till ”aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Skollagen 4§), vilket är ett stort 

ansvar för alla undervisande lärare. Forskningen visar på att lärarna är en viktig del i 

elevernas liv (Meister & Ahrens 2011) och skolledarna är viktiga för lärarnas vardagspraktik 

genom att (den transformativa) skolledaren också är en bra förebild som ställer lika höga krav 

på sig själv som på andra, för att lärarna ska prestera på en högre nivå under frihet och i en 

positiv skolatmosfär, och för skolan att nå längre i sitt uppdrag och sin vision (Balyer 2012). 

Studien genomfördes bland lärare på grundskolan i en kommun i Östergötland. Den första 

introduktionen av undersökningen mottogs positivt i det nätverk där kontaktpersoner söktes. 

Utfallet med de första kontaktpersonerna blev inte enligt förväntningarna, utan delvis andra 

kontaktpersoner utvaldes och utförde uppgiften på ett tillfredsställande sätt. 
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6.1 Metoddiskussion 

Med stöd av Brymans (2002) fem punkter om den positivistiska kunskapsteorin förklaras här 

undersökningens vetenskapsteoretiska bakgrund (se avsnitt 3.4): 

Undersökningen gjordes av lärarnas egna uppfattningar av företeelser, vilket uppfyller 

kriteriet fenomenalism om att kunskap är fenomen eller företeelser som bekräftas via sinnen. 

Den empirisk-induktiva studien verifierar samband och variationer i företeelser och vad gäller 

objektivitet har svaren i enkäten hållits på en så objektiv nivå som möjligt, med reservationen 

att det är en kvantitativ studie med i viss mån kvalitativa påståenden som ska värderas. Den 

deskriptiva studien är menad att konstatera hur något är vid undersökningens tillfälle, inte 

normativ, d.v.s. hur något bör vara. 

Studien genomfördes via pappersenkät i en kommun i Östergötland. Förutsättningarna 

ändrades under tidens gång, från att ha haft ett dussintal kontaktpersoner genom ett nätverk, 

till ett fåtal kontaktpersoner som kunde tala väl för undersökningen och hjälpa till med 

distribueringen av enkäterna. Valet att använda pappersenkät var delvis grundat på den 

enkättrötthet som råder, då webb-enkäter i många fall blir bortklickade om man inte blir 

belönad vid svarande av enkäten och delvis på den erfarenhet från en webbundersökning 

tidigare i programmet ”Magisterprogram i Utbildningsledning & Skolutveckling” då 

svarsfrekvensen var så låg som 58 %. Med facit i hand kanske någon annan modell för 

distribution av enkäter skulle valts för en högre svarsfrekvens. Med en svarsfrekvens på 48 %, 

påverkar det studiens validitet och reliabilitet, men det interna bortfallet på mindre än 1 % 

påverkar dock inte studiens validitet och reliabilitet (Trost, 2012). Med det externa bortfallet 

på 52 % och det faktum att det inte var en representativ fördelning mellan kön, stadium och 

antal år i yrket, kan studien inte anses vara representativ för alla lärare i undersökningens 

kommun, eller på nationell nivå.  Vad gäller könsfördelningen (12 män och 29 kvinnor) finns 

ingen uppgift på om den är representativ för hela kommunens könsfördelning bland lärarna. 

Grundad på erfarenheten om enkäter och undersökningar som blir ytterligare en uppgift för 

lärare att utföra, valdes att göra en kort enkät, med så enkla formuleringar som möjligt. Endast 

tre enkla bakgrundsfrågor med tydliga instruktioner, varav en ändå kom att missuppfattas, 

vilket gjorde två respondenters svar på frågan om vilka årskurser man huvudsakligen 

undervisa i, ogiltiga för studien. En erfarenhet visare; att alltid skriva ut ”välj ett alternativ”. 

Ett till misstag uppdagades när enkäterna returnerades, en korrekturmiss på en fråga, vilket 

gav 4 av de 18 uteblivna svaren. Det sista (?) misstaget var att använda begreppet ”upplever” 
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vilket kan uppfattas som mindre vetenskapligt än begreppet ”uppfattar”. I analysen har sedan 

det senare begreppet använts genomgående, förutom då svarsalternativen i enkäten citeras. 

Vad gäller de svarsalternativ som erbjöds, ”Instämmer helt”, ”Instämmer till stor del”, 

”Instämmer till liten del” samt ”Instämmer inte alls”, var det den ena förenklande faktorn som 

användes, för att respondenterna skulle få en positiv bild av undersökningen, d.v.s. med lätt 

och snabb ifyllnad av alternativen. Den andra var, att redan vid den första frågan som nämner 

begreppet passion står även instruktionen ”Likställ uttrycken passion och eget intresse som 

det passar ditt sätt att tänka”. Detta för att ingen skulle haka upp sig på själva begreppet 

passion, utan svara på frågorna utifrån sina egna erfarenheter. 

Totalt sett är en kort enkät med lättförståeliga instruktioner, frågor, och svarsalternativ med 

påståenden att förorda, då den var lätt att tyda vid vidare kodning och registrering i SPSS. 

Detta var även en av anledningarna till att inga öppna frågor valdes. 

Metoden att analysera allt genom SPSS, lämnar en del övrigt att önska. Verktyget i sig är nog 

en bra resurs om man besitter de kunskaper som krävs för att tyda alla resultat som matas ut i 

ett dokument, men innan man kommer dit är det så många metoder, tester, gränsvärden och 

annat som måste inhämtas kunskap om. SPSS-akuten (Sundell, 2011) visade sig vara en källa 

dit jag gång på gång kunde komma tillbaka för att stilla min analytiska törst. Även Bryman 

(2002) fick hålla många bokmärken vid avancerade och viktiga tester och definitioner. 

6.2 Resultatdiskussion 

I den tidigare forskningen refererades till begrepp såsom bl.a. ”transformativt ledarskap” 

(Balyer, 2012 & Didin et al, 2014) ”leadership” (Sandberg & Targama 1998) och ”principals’ 

behavior” (Chaudhary, 2011 & Gurr 2015) vilka kunde kopplas till lärares uppfattningar av 

stöd i sitt arbete. Dessa begrepp kunde på flera sätt befästas i undersökningen, då kopplingen 

lärare – skolledning var betydande i flera av de påståenden som fick höga svarsvärden.  För 

att göra detta mer synligt analyserades varje frågeställning för sig, för att se om det var 

hållbara resultat. 

Vid undersökning av enkätsvaren, utifrån den första frågeställningen i undersökningen, om 

lärare uppgav att de har utrymme för att ta in sina intressen – passioner – i vardagspraktiken 

framkom att lärarna ansåg att de får tid i tjänsten för att praktisera det som de uppger är deras 

passion. De blir också uppmuntrade till detta av skolledningen och uppger att det är 

meriterande vid löneförhandlingar. Det senaste kan uppfattas som en belöning eller ett bevis 
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på att det man gör är uppskattat och stämmer in med skolans mål, om det är ett kriterierna vid 

lönesättning. Meister och Ahrens (2011) menar att lärarnas nivå av entusiasm för sina arbeten 

ökade när de gavs större frihet och möjlighet att utföra arbetsuppgifter självständigt, likaså 

visade deras undersökning på exempel där lärare var så tillfredsställda i sitt arbete att de inte 

valde pension då det var möjligt. Det var exempel på lärare som fått förnyade möjligheter 

med färre och mindre undervisningsgrupper, samt en frihet att utforma klassrum efter 

önskemål. De hade också fått möjlighet till material och resurser som de var i behov av. Detta 

är några aspekter på utrymme i frirummet; med tid, resurser och arbetsmiljö, som är viktiga 

för att lärare ska uppleva att deras arbete får och kan innehålla det som de brinner för.  

Om lärarna uppfattar styrdokumenten som stimulerande eller hämmande på möjligheten till 

en passionerad vardagspraktik var en frågeställning med ett icke väntat resultat. Där uppger 

lärarna att de blev lärare just för att få jobba med sitt intresse eller sin hobby och att det 

fortfarande är så att man anser att man får möjlighet att jobba med det, även om det inte 

nämns i styrdokumenten. Det finna inga hinder för det, även om man inte direkt kan uttyda att 

styrdokumenten stimulerar till det arbetet. 

Vad gäller frågan om på vilket sätt lärare anser sig ha stöd av och uppmuntras av sin 

skolledare i arbetet med att undervisa enligt sin passion, är det en fråga som kan kopplas till 

de olika ledarstilar som delvis finns beskrivna inom den tidigare forskningen. Gurr (2015) 

beskriver vad som utmärker en framgångsrik ledare i förhållande till sin personal; att hjälpa 

individer att åstadkomma sitt bästa, att motivera, stötta och utveckla sin personal. De 

svarsvariabler i undersökningen som mätte detta var mer inriktade på de mjuka värdena och 

handlade mycket om relationer mellan skolledning och lärare, samt mellan kollegor. De tog 

också upp om skolledningen vet om lärarens passioner, lärarens sätt att jobba och lärarens 

behov av kompetensutveckling inom området, samt att de uppmuntrar till detta. 

Undersökningen visar på att det finns ett intresse hos skolledning och kollegor att stötta i den 

pedagogiska tanken, intresset och passionen, men kanske något mindre vad gäller att ge tid på 

schemat och annat som kan kopplas till den strukturella biten. Lärarna uppfattar att de har den 

stöttningen och att de blir sedda i sitt arbete och uppmuntrade för vad de gör. 

Thelin (2013) beskriver delegering, och Sandberg och Targama (1998)  frihet under ansvar, 

två närliggande aspekter av frirummet, som kopplar till att skolledningen skapar utrymme för 

egna intressen. 
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Intellektuell stimulering och personlig omtanke är två av de utmärkande dragen för 

transformativt ledarskap (Didin, Basri, M., Rusdi, M., & Samad, S., 2014 och Balyer, 2012). 

Detta visar sig i möjligheter till pedagogiska samtal mellan lärare och skolledare, samt 

kollegor emellan. Det tredje draget är inspirerande motivation, vilket är den förväntan på hög 

akademisk standard, som skolledare förväntar sig och uppmuntrar till genom att motivera sina 

anställda till vidareutbildning. 

För att återgå till undersökningens kärna analyserades även om lärare uppger att de har någon 

passion i sin vardagspraktik och vad den i så fall har för fokus. Här börjar svaren landa i det 

som förmodligen uppfattas som det grundläggande i lärarnas vardagspraktik; vad lärarna är 

intresserade av och vad som en gång fick dem att göra sitt yrkesval. Anledningen till att 

respondenterna valde att bli lärare var att de ”ville jobba med barn och ungdomar” och ”följa 

deras utveckling”. Det var ett väldigt tydligt resultat med medianvärde och typvärde på 

”Instämmer helt” på båda. Lika tydligt var svaret på vad lärarna angav som sina passioner; 

”Min passion är eleverna och deras lärande” samt ”Min passion är elevernas välmående i 

skolan” där även dessa hade median och typvärde på påståendet ”Instämmer helt”. Detta 

borde ju inte vara ett överraskande svar, då man jobbar i ett så intensivt yrke.   

Hobbs passionsmodell (2012b) stämmer väldigt väl överens med de resultat som har 

framkommit om de resultat runt elever och undervisning. Det handlar om ämnet och 

kunskapen för att kunna undervisa, men det handlar minst lika mycket om att vara intresserad 

av att eleven får kunskap och ett intresse för ämnet.  Det räcker inte bara med en passion för 

ämnet utan också en passion för var ämnet ska landa. 

Och det svarar också mycket väl mot skolans uppdrag såsom det uttrycks i Skollagen 4§: 

”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla 

kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en 

livslång lust att lära (…) I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn 

och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt.” 

Det sista resultatet som redovisades i resultatdelen, men inte direkt anknöt till 

frågeställningarna, var påståendet ”Det var lättast att komma in på det programmet”, som ett 

svar på ”Ange vad som var anledningen till att du blev lärare”. Med medelvärdet 1,28, 

medianen 1,00 och typvärde 1 på påståendet ”Att det var lätt att komma in på utbildningen”, 

var det inte en avgörande faktor för att studera till lärare. Det motsäger därmed de braskande 
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rubriker i media om att ”Nästan vem som helst kan bli lärare” (Dagens Nyheter, 2013-03-27) 

och kanske att den senare artikeln från Gaudeamus (20140815) som belyser att antalet 

sökande som står på väntelista till utbildningen har ökat, ligger närmare sanningen. När Days 

(2004) skriver att passion är grundläggande för all god undervisning och inte bara lyx eller en 

egenskap förunnad ett fåtal utvalda lärare, så kan det ligga nära den sanning som jag vill tolka 

svaren som, att nästan ingen söker in på lärarprogrammet av den anledningen att det är lätt att 

komma in där, utan man har ett intresse, kanske t.o.m. en passion för att jobba med barn och 

ungdomar och se dem utvecklas. Detta ser jag som ett resultat som kan vara intressant för 

vidare forskning, eller i alla fall som en introduktion till en ny undersökning: ”Finns det lärare 

som endast kom in på lärarprogrammet och har de i så fall en passionerad vardagspraktik”. 

Ett annat uppslag för vidare forskning är det som Hobbs (2012a) nämner om passionen för ett 

ämne, där man funnit att när man undervisar utanför ”sitt” ämne, fanns inte alls samma grad 

av engagemang eller passion för ämnet. Detta får mig osökt att vilja studera om man kan 

tända elevers engagemang eller intresse för ett ämne, där man själv inte har en passion. 

Som sammanfattning av den här diskussionen vill jag återvända till den forskning om 

transformativa ledare som inledde avsnittet om tidigare forskning. Didin et al (2014) visar på 

att den transformativa skolledaren är en bra förebild som ställer lika höga krav på sig själv 

som på andra för att lärarna ska prestera på en högre nivå under frihet och i en positiv 

skolatmosfär, och för skolan att nå längre i sitt uppdrag och sin vision. Balyer (2012) stryker 

under med att ”transformativt ledarskap är grundläggande för en skola som vill göra 

framsteg”.  Och med de resultat som har kommit från en liten grupp lärare i en mellansvensk 

kommun, så kan jag inte annat än tyda det som att lärare i grundskolan anser att de stöttas av 

skolledarna i sitt arbete och de uppfattar att frirummet ger möjlighet och utrymme till 

passionerad praktik inom läraryrket. 

  



    

52 

 

Referenser 
 

Balyer, A. (2012). Transformational Leadership Behaviors of School Principals: A 

Qualitative Research Based on Teachers’ Perceptions. International Online Journal of 

Educational Sciences; 2012, Vol. 4 Issue 3, p. 581. Hämtad 2015-04-01 på 

http://www.iojes.net/userfiles/article/iojes_949.pdf  

Berg, G. (2011). Skolledarskap och skolans frirum. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Berglund, I. (2014). Lärarnas frirum hotas. Hämtad 2015-01-30 på 

http://www.skolaochsamhalle.se/flode/skolpolitik/ingemar-berglund-lararnas-frirum-

hotas/ 

Bjereld, U., Demker, M. & Hinnfors, J. (2009). Varför vetenskap?: om vikten av problem och 

teori i forskningsprocessen. (3. [omarb.] uppl.) Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 

Chaudhary, A. (2011). Principals' Behavior and Job Satisfaction of Secondary School 

Teachers. Academic Leadership (15337812);2011, Vol. 9 Issue 4, p1 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2011). Research methods in education. (7. ed.). Milton 

Park, Abingdon, Oxon, [England]: Routledge. 

Connell, H & Skilbeck, M. (2003). Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers: 

Australian Country Background Report. Hämtad 2015-05-23 på 

http://www.oecd.org/edu/school/ATTRACTING,%20DEVELOPING%20AND%20RE

TAINING.pdf 

Days, C. (2004).  A Passion for Teaching. Hämtad 2015-05-23 på 

https://books.google.se/books?id=_WhMkuunzkAC&pg=PP2&dq=Christopher+Days+

A+passion+for+teaching&hl=sv&sa=X&ei=F59fVZD-

EMOfsgG_oIOICA&ved=0CCcQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 

De nationella styrdokumenten. Hämtad 2015-01-30 på http://www.skolverket.se/regelverk/de-

nationella-styrdokumenten-1.9533 

Didin,  Basri, M., Rusdi, M., Samad, S. (2014). The Effects of Transformational Leadership on 

the Teacher Performance at Senior High School, Maros Regency. Hämtad 2015-04-01 

från International Journal of Academic Research; Sep2014, Vol. 6 Issue 5, p. 61. 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2010). Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. (2. uppl.) Lund: 

Studentlitteratur. 

För det vidare; 12 anledningar att bli lärare. Hämtad 2015-01-30 på 

http://fordetvidare.se/varfor-larare/ 

Gurr, D. (2015).  A Model of Successful School Leadership from the International Successful 

School Principalship Project. Societies 2015, 5(1), 136-150 



    

53 

 

Hartman, J. (2004). Vetenskapligt tänkande. Från kunskapsteori till metodteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

Hattie, J. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to 

achievement. London: Routledge. 

Hobbs, L. (2012a). Examining the aesthetic dimensions of teaching: Relationships between  

teacher knowledge, identity and passion. Teaching and Teacher Education Volume 28, 

Issue 5, July 2012, Pages 718–727 

Hobbs, L. (f.d. Darby, 2012b). Examining the aesthetic dimensions of teaching: Relationships 

between  teacher knowledge, identity and passion. Hämtad 2015-05-23 på  

http://www.ie.ul.pt/pls/portal/docs/1/367319.PDF 

Loughran, J. & Russell, T (Eds). (1997). Teaching about Teaching: Purpose, Passion and 

Pedagogy in Teacher Education. Hämtad 2015-05-23 på 

https://books.google.se/books?id=n9yQAgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=sv&sour

ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Magnusson, A. (1998). Lärarkunskapens uttryck: en studie av lärares självförståelse och 

vardagspraktik. Diss. Linköping : Univ.. Linköping. 

Meister, D. G. & Ahrens, P. (2011). Resisting plateauing: Four veteran teachers’ stories.  

Teaching and Teacher Education 2011 27(4):770-778. 

Nästan vem som helst kan bli lärare. (2013, 27 mars). Dagens Nyheter. Hämtad 2015-05-15 på 

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nastan-vem-som-helst-kan-bli-larare/   

Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Ledning och förståelse: ett kompetensperspektiv på 

organisationer. Lund: Studentlitteratur.  

Skollagen. Hämtad 2015-04-11 på http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-

800/?bet=2010:800#K1  

Skollagen och andra lagar. Hämtad 2015-04-11 på 

http://www.skolverket.se/regelverk/skollagen-och-andralagar/andra-lagar 

Svårare att komma in på lärarutbildningar. (2014, 15 augusti) Hämtad 2015-05-15 på 

http://www.gaudeamus.se/2014/08/svarare-att-komma-in-pa-lararutbildningar/ 

Sundell, Anders (2011): ”Guide: Faktoranalys” spssakuten.se. Hämtat 2015-05-03 på 

https://spssakuten.wordpress.com/2011/12/29/guide-faktoranalys/ 

Thelin, K. (2013). Mellan varumärke och gemensamt raster. Skilda sätt att se verksamhetsidéer 

för pedagogisk verksamhet. Avhandling. Karlstad: Karlstad University Studies. 

Trost, J. (2012). Enkätboken. (4. uppdaterade och utök. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad 2015-02-10 på 

http://lincs.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/?bet=2010:800#K1
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   Linköping 2015-03-10 

 

 

Hej! 

Jag studerar på Magisterprogrammet i Utbildningsledning & Skolutveckling vid Karlstads 

Universitet. I programmets sista kurs, Självständigt arbete i utbildningsledning och 

skolutveckling, ingår det att skriva en uppsats om ett eget valt undersökningsområde. Jag har 

valt att fokusera på lärares möjlighet att jobba utifrån egna intressen i sin vardagspraktik. 

Jag skulle vara ytterst tacksam om du ville ta några minuter av din tid för att svara på den här 

enkäten och sedan lämna den till personen som du har fått den ifrån, som vidarebefordrar den 

till mig. (Alt. skickar den direkt med internpost till Helena Sydvart, Skäggetorpsskolan.) Om 

du är intresserad av resultatet av undersökningen kan du få del av den när jag är klar. Den 

kommer då att finnas hos samma person som du lämnade enkäten till. (Beräknad tidpunkt är 

runt 10 juni.) 

Jag utgår från Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav; informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- samt nyttjandekravet. Syftet med undersökningen är endast till för min 

uppsats och deltagandet är frivilligt. Den information jag får del av genom enkäten kommer 

kodas och blir inte spårbar sedan den lagts in i statistikprogrammet Survey&Report. 

Om Du har några frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta mig för mer 

information.  

Med vänlig hälsning 

 

Helena Sydvart 
helena.sydvart@linkoping.se 

0709 500146 
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     __________________________________________________ 

 
Den här enkäten riktar sig till lärare i grundskolan i XXX kommun. 

 

Bakgrundsdata 
 

1. Kön:                                              □ Man        □ Kvinna       

                   

2. Hur länge har du arbetat som lärare i grundskolan? 
                                                             □ 0 – 5 år 

                                                             □ 6 -15  år 

□ mer än 15 år 

 

3. I vilka årskurser har du din huvudsakliga undervisning? 
□ åk 1 - 3 

□ åk 4 - 6 

□ åk 7 - 9 

 

Under resten av enkäten ber jag dig svara utifrån de årskurser du huvudsakligen arbetar i. 
 

    Kryssa i det alternativ som stämmer för dig/din skola för respektive påstående. 

 

4. Ange vad som var anledningen till att du blev lärare. 
 

       Instämmer    Instämmer    Instämmer    Instämmer    

                                                                     helt         till stor del    till liten del    inte alls 

Jag var intresserad av att jobba 

med vissa skolämnen.                         □                   □                   □                   □   

 

Jag ville jobba med mitt personliga 

intresse/min hobby.             □                    □                   □                   □  

 

Jag ville jobba med barn/ungdomar.                  □                   □                   □                   □                  

 

Jag ville följa ungdomars utveckling.                □                    □                   □                   □ 

 

Jag ville betyda något för någon.           □                    □                   □                   □ 

 

Jag tyckte att arbetstiderna var attraktiva.          □                    □                   □                   □ 

 

Jag ville göra karriär.                                          □                    □                   □                   □ 

 

Finns det plats för en lärares intresse och 
passion i det vardagliga arbetet? 
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Jag ville ha ett jobb med frihet.                         □                    □                   □                   □ 

 

Jag ville ha ett omväxlande jobb.                      □                    □                   □                   □ 

 

Jag ville utveckla mina ledaregenskaper.          □                    □                   □                   □ 

 

Jag ville få möjlighet att jobba utomlands.       □                    □                   □                   □ 

 

Jag tyckte det verkade kul att  

studera på universitetet.                                    □                    □                   □                   □ 

 

Det var lättast att komma in 

på det programmet.                                           □                    □                   □                   □ 

 

Någon jag känner rekommenderade jobbet.     □                    □                   □                   □ 

 

 

5. Hur tycker du att dessa påståenden bäst beskriver ditt arbete.  
     

                    Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer    

                                                                    helt          till stor del   till liten del     inte alls 

Jag jobbar med de ämnen jag  

tycker mest om.                                                □                    □                   □                   □ 

 

Jag jobbar med de åldergrupper  

jag trivs bäst med.                                             □                    □                   □                   □ 

 

Jag är klassföreståndare/klasslärare.                 □                    □                   □                   □ 

 

Jag jobbar som speciallärare/pedagog.              □                    □                   □                   □  

 

Jag jobbar med utvecklingsprojekt.                   □                    □                   □                   □ 

 

Jag jobbar i särskolan.                                       □                    □                   □                   □ 

 

Jag är arbetslagsledare.                                     □                    □                   □                   □                

 

Jag går/har gått lärarlyftet av eget intresse.      □                    □                   □                   □ 

 

Jag går/har gått lärarlyftet 

beordrad av rektorn.                                          □                    □                   □                   □ 

 

Jag går/har gått lärarlyftet  

för att få behörighet.                                         □                    □                   □                   □ 

 

Jag har vidareutbildat mig på egen tid.             □                    □                   □                   □                  

 

Jag har arbetat på svensk skola utomlands.      □                    □                   □                   □ 
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6. Hur tycker du att dessa påståenden bäst beskriver innehållet i ditt arbete nu. 

   (Likställ uttrycken “passion” och “eget intresse”, som det passar ditt sätt att tänka.) 
 

Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer    

                                                                    helt          till stor del   till liten del     inte alls              

Mitt arbete styrs av Lgr 11  

och dess kursplaner.                                          □                    □                   □                   □ 

 

Mitt arbete styrs av min skolas LPP.                □                    □                   □                   □  

 

Styrdokumenten ger utrymme för 

egna intressen.                                                  □                    □                   □                   □ 

 

Vi utformar LPP så mina egna intressen 

får plats i undervisningen.                                □                    □                   □                   □ 

 

Min passion i undervisningen nämns inte 

i styrdokumenten, men det finns möjlighet 

att utöva den i min undervisning.                     □                    □                   □                   □ 

 

Min passion i undervisningen finns  

omnämnd i våra LPP.                                       □                    □                   □                   □ 

         

Min passion är ämnet/ämnena  

jag undervisar i.                                                □                    □                   □                   □ 

 

Min passion är den pedagogiska tanke 

jag utgår ifrån.                                                  □                    □                   □                   □ 

 

Min passion är eleverna och deras lärande.     □                    □                   □                   □ 

 

Min passion är elevernas välmående i skolan. □                    □                   □                   □ 

 

Min hobby är min passion i undervisningen.   □                    □                   □                   □ 

 

Jag delar min passion med en  

eller flera kollegor.                                           □                    □                   □                   □ 

 
 

7. Ange hur du uppfattar att skolledningen skapar förutsättningar för dig att utöva dina 

intressen i ditt arbete. 
                                                                  Instämmer  Instämmer  Instämmer  Instämmer    

                                                                        helt           till stor del    till liten del   inte alls 

Skolledningen har tydliga utvecklingsmål  

där mina intressen får utrymme.                       □                    □                   □                   □ 

 

Skolledningen avsätter tid för  

arbete med egna intressen.                                □                    □                   □                   □ 

 

Skolledningen uppmuntrar lärares vilja  

att arbeta med egna intressen.                           □                    □                   □                   □ 
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Skolledningen uppmuntrar 

kompetensutveckling inom området.                □                    □                   □                   □ 
 

Skolledningen uppmuntrar lärares egna 

initiativ till kompetensutveckling.                    □                    □                   □                   □ 
 

Skolledningen skapar utrymme för att  

arbeta med egna intressen.                                □                    □                   □                   □  
 

Skolledningen vet vad jag har för egna  

som jag utövar i mitt arbete.                             □                    □                   □                   □ 
 

Skolledningen för en dialog med 

mig och är intresserade av att andra 

ska få arbeta på liknande sätt.                           □                    □                   □                   □   
 

Skolledningen ser mitt arbete som  

något att sprida vidare till kollegor.                  □                    □                   □                   □ 
 

Skolledningen för pedagogiska diskussioner 

med mig om mitt sätt att arbeta.                       □                    □                   □                   □ 
 

Jag får tid i tjänsten för att  

utveckla mitt arbete.                                         □                    □                   □                   □ 
 

Mitt arbete är meriterande vid  

löneförhandlingar.                                            □                    □                   □                   □ 

  

Skolledningens stöttning är en förutsättning 

för att jag ska kunna jobba med mitt 

intresse i undervisningen.                                 □                    □                   □                   □ 
 

 

8. Hur tycker du att dessa påståenden stämmer för dig/ditt arbete? 

      

                                                                   Instämmer      Instämmer     Instämmer     Instämmer    

                                                                        helt            till stor del     till liten del       inte alls 

Jag upplever att skolledningen anser 

att mitt arbete är betydelsefullt.                        □                    □                   □                   □  
 

Jag upplever att när jag får jobba med min  

passion tillför det ett mervärde till mitt arbete. □                     □                   □                   □                   
 

Mina kollegor visar intresse för  

mitt sätt att arbeta.                                             □                    □                   □                   □  
 

Jag vill utveckla mitt sätt att arbeta och 

  dela med mig till andra.                                    □           □                   □                   □  

                                                                           

    

                                                      Ett varmt tack för Din medverkan! 

Helena Sydvart 

Magisterprogrammet i utbildningsledning och skolutveckling, Karlstads Universitet
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Kodnyckel till Enkäten 

 

Fråga 
i enkät  

Var. i Excel Var. i 
SPSS 

NY i SPSS Kodning 

1 B 01 Kon 1 = man 

2 = kvinna 

2 C 02 Hur_lange 1 = 0 – 5 år 

2 = 6 – 15 år 

3 = mer än 15 år 

3 D 03 Vilket_stadium 1 = åk 1 – 3  

2 = åk 4 – 6  

3 = åk 7 – 9  

4 

 

E (1a påst) 

F (2a påst) 

G (3e påst) 

H (4e påst) 

I (5e påst) 

J (6e påst) 

K (7e påst) 

L (8e påst) 

M (9e påst) 

N (10e påst) 

O (11e påst) 

P (12e påst) 

Q (13e påst) 

R (14e påst) 

04_1 

04_2 

04_3 

04_4 

04_5 

04_6 

04_7 

04_8 

04_9 

04_10 

04_11 

04_12 

04_13 

04_14 

Fr4_vissa_skolamnen 

Fr4_min_hobby 

Fr4_barn_ungdomar 

Fr4_ungdomars_utv 

Fr4_betyda_nagot 

Fr4_arbetstiderna 

Fr4_karriar 

Fr4_jobb_m_frihet 

Fr4_omvaxlande 

Fr4_utv_ledaregensk 

Fr4_jobba_utomlands 

Fr4_kul_stud_univ 

Fr4_latt_komma_in 

Fr4_rekommenderad 

1=instämmer inte alls 

2=inst. till liten del 

3=inst. till stor del 

4=instämmer helt 

 

5 

 

S (1a påst) 

T (2a påst) 

U (3e påst) 

V (4e påst) 

W (5e påst) 

X (6e påst) 

Y (7e påst) 

Z (8e påst) 

AA (9e påst) 

AB (10e påst) 

AC (11e påst) 

AD (12e påst) 

05_1 

05_2 

05_3 

05_4 

05_5 

05_6 

05_7 

05_8 

05_9 

05_10 

05_11 

05_12 

Fr5_favoritamne 

Fr5_favoritalder 

Fr5_kf_klasslar 

Fr5_spec 

Fr5_utvproj 

Fr5_sarskolan 

Fr5_al_ledare 

Fr5_eget_intresse 

Fr5_beordrad 

Fr5_behorighet 

Fr5_egen_tid 

Fr5_sv_skola_utland 

1=instämmer inte alls 

2=inst. till liten del 

3=inst. till stor del 

4=instämmer helt 

6 AE (1a påst) 

AF (2a påst) 

AG (3e påst) 

AH (4e påst)  

AI (5e påst) 

AJ (6e påst) 

AK (7e påst) 

AL (8e påst) 

AM (9e påst) 

AN (10e påst) 

06_1 

06_2 

06_3 

06_4 

06_5 

06_6 

06_7 

06_8 

06_9 

06_10 

Fr6_LGr11 

Fr6_LPP 

Fr6_utr_intr 

Fr6_LPP_intr 

Fr6_mojlighet 

Fr6_omnamnd_LPP 

Fr6_amnet_pass 

Fr6_ped_tanke_pass 

Fr6_larande_pass 

Fr6_valmaende_pass 

1=instämmer inte alls 

2=inst. till liten del 

3=inst. till stor del 

4=instämmer helt 
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AO (11e påst) 

AP (12e påst) 

06_11 

06_12 

Fr6_hobby_pass 

Fr6_kollegor_pass 

7 AQ (1a påst) 

AR (2a påst 

AS (3e påst) 

AT (4e påst 

AU (5e påst) 

AV (6e påst) 

AW (7e påst) 

AX (8e påst) 

AY (9e påst) 

AZ (10e påst) 

BA (11e påst) 

BB (12e påst) 

BC (13e påst) 

07_1 

07_2 

07_3 

07_4 

07_5 

07_6 

07_7 

07_8 

07_9 

07_10 

07_11 

07_12 

07_13 

Fr7_tydl_utvmal 

Fr7_avsatter_tid 

Fr7_uppmuntr_lar 

Fr7_uppmuntr_utv 

Fr7_uppmuntr_init 

Fr7_skapar_utr 

Fr7_skolled_vet 

Fr7_skolled_dialog 

Fr7_sprida_vidare 

Fr7_ped_disk 

Fr7_tid_i_tjanst 

Fr7_lonemerit 

Fr7_stottn_foruts 

1=instämmer inte alls 

2=inst. till liten del 

3=inst. till stor del 

4=instämmer helt 

8 BD (1a påst) 

BE (2a påst) 

BF (3e påst) 

BG (4e påst) 

08_1 

08_2 

08_3 

08_4 

Fr8_bet_fullt 

Fr8_mervarde 

Fr8_intr_koll 

Fr8_utv_arb 

1=instämmer inte alls 

2=inst. till liten del 

3=inst. till stor del 

4=instämmer helt 

 

 


