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I avhandlingen undersöks utvecklingen av andra stadiets yrkeslärares professionella 

roll då deras handlingsmiljö förändras som en följd av reformen av andra stadiets 

yrkesutbildning. Syftet är att belysa hur lärarna uppfattar förändringarna i sin 

handlingsmiljö och hur de utvecklar sin professionalism som följd.  

 

Avhandlingens teoretiska referensram utgörs av teorier om styrning av offentliga 

samfund och teorier om utvecklingen av lärarprofessionalism samt av teorier om 

professionell identitet. De förstnämnda teorierna används för att studera hur 

utövande av styrning, som förändrar den strukturella omgivningen påverkar lärarnas 

handlingsmiljö. Teorierna om lärarprofessionalismens utveckling används för att 

förstå och beskriva hur lärarnas professionella roll utvecklas som en följd av 

förenämnda förändringar. Identitetsteorin anknyts till de ovannämnda teorierna för 

att illustrera hur både styrning och professionalism subjektivt kan upplevas på 

varierande sätt. 

 

Undersökningens forskningsmaterial samlades in med hjälp av en elektronisk 

enkätundersökning och semistrukturerade temaintervjuer. Enkätundersökningens 

urval består av 55 lärare som undervisar inom andra stadiets yrkesutbildning, 

ytterligare fem lärare deltog i temaintervjuer. Forskningsmaterialet analyserades 

både kvantitativt och kvalitativt. 

 

Ur undersökningen framkommer att lärarna uppfattar att deras handlingsmiljö 

förändrats som en följd av reformen, men att deras professionella roll inte enbart har 

förändrats på grund av detta. Utvecklingen av lärarprofessionen sker enligt denna 

undersökning som en process som relaterar till övergripande förändringar inom 

arbets- och utbildningsområdet och som delvis är driven av lärarna själva. 

Forskningsresultaten indikerar att lärarna anser att deras professionella roll blivit 

mer mångdimensionell. Med andra ord utvidgas rollen från det pedagogiska 

undervisningsansvaret till att även innefatta handledning och uppföljning av 

studerandens studier. Lärarna ser sig själva i allt större utsträckning som handledare 

än som lärare i den traditionella bemärkelsen i den nya handlingsmiljön. Det finns 

dock variation i vilken utsträckning som den nya rollen anammas. Variationen beror 

bland annat på ämnet som läraren undervisar i, lärarens arbetserfarenhet och 

utbildningsnivå samt delvis på lärarens kön.  

 

Nyckelord: Yrkesutbildning, andra stadiets yrkesskolreform, professionell roll, 

lärarprofessionalism, professionalism, styrning, styrning av offentliga samfund 
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1. Inledning 

 

Yrkesutbildningen i Finland genomgår för tillfället en betydande reform. År 2015 

beslutade regeringen ledd av premiärminister Juha Sipilä om det strategiska 

regeringsprogrammet. Enligt detta program skulle den finländska yrkesutbildningens 

samhälleliga signifikans lyftas med hjälp av en reform, där finansieringen och 

struktureringen av andra stadiets yrkesutbildning skulle förnyas. Bland annat skulle 

ungdoms- och vuxenutbildningen sammanslås och övriga överlappningar elimineras. 

Därutöver var strävan att med hjälp av denna förnyelse öka samspelet mellan 

utbildningsväsenden och arbetslivet. Ett av reformens syften var att uppmuntra 

utbildningsanordnarna till att effektivera sin verksamhet, samt att öka inlärning som 

sker på en arbetsplats. De två mest centrala målen med reformen är att förnya andra 

stadiets yrkesutbildning så att den kan svara mot framtida utbildningsbehov och att 

omforma finansierings- och styrsystemet av andra stadiets yrkesutbildning till en 

enhetlig helhet (Statsrådets kansli 2015). 

 

De mål som regeringen ställt då det strategiska regeringsprogrammet planerats 

beskrivs i stycket ovan. Den nya lagen om yrkesutbildning trädde i kraft den 1 januari 

2018 (Lag om yrkesutbildning, 531/2017). Detta betyder att de ovan beskrivna målen, 

kommer att förverkligas under de kommande åren. Detta skapar en fruktbar situation 

för undersökning av förändring inom denna del av utbildningssektorn och av de 

individer som kunde anses ha en rätt så central roll i denna reform, nämligen lärarna. 

 

I denna avhandling undersöker jag hur lärarna inom andra stadiets yrkesutbildning 

påverkas av reformen, speciellt deras uppfattning om deras professionella roll och hur 

de anser att lärarprofessionen utvecklas överlag. I studien kommer två synvinklar att 

tillämpas; styrning av offentliga samfund och lärarprofessionalism. Att förstå hur 

styrning av offentliga samfund har förändrats under de senaste årtionden är väsentligt, 

då den reform som studeras i denna undersökning, inte är den enda som skett. Till 

exempel innehöll det tidigare nämnda strategiska regeringsprogrammet 26 

spetsprogram, fördelade mellan fem tyngdpunktsområden (Regeringens proposition, 
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RP 39/2017 rd, 8). Således kunde reformer tolkas vara i centrala för utvecklingen av 

offentligt styrda samfund i dagens läge. Den andra synvinkeln, lärarprofessionalismen, 

kommer in i bilden genom att dess utveckling i princip är knuten till den förändring 

som de förenämnda reformerna bidrar till. Day (2002, 677) resonerar att diskursen om 

behovet av att förstärka den ekonomiska konkurrenskraften har lett till att man på 

institutionell nivå strävat efter att omorientera den pedagogiska verksamheten mot ett 

mer kompetens- och resultatorienterat håll, i princip det som eftersträvas med 

reformen av andra stadiets yrkesutbildning. 

 

Enligt Day (2002) har reformer som utförs inom utbildningssektorn en stor inverkan 

på lärarens professionella självbild eller lärarroll på grund av att de utmanar lärarnas 

nuvarande praxis och temporärt destabiliserar deras handlingsmiljö bl.a. i form av en 

större arbetsbörda (Day 2002, 677). Eftersom lärarna kan anses ha en central roll i 

reformer inom utbildningssektorn, anser Saqipi (2014, 24) att det finns ett behov att få 

en djupare förståelse av lärarnas arbetsvardag och deras professionella identitet. 

Samtidigt kunde det argumenteras att lärarna har en betydande roll i att förverkliga de 

mål om ställs av reformen ifråga, då de ansvarar för utbildningen i praktiken. De ovan 

behandlade aspekterna gör ämnet intressant ur en sociologisk synvinkel, då 

undersökningens tema både täcker makro- och mikrofenomen, som dessutom 

samspelar. Mer specifikt är det intressant att studera hur styrning på makronivå 

uppfattas av aktörer i deras vardag. Dessutom har reformen ifråga fått en hel del 

synlighet i de nationella medierna (bl.a. Helsingin Sanomat, Yle), vilket kan ses som 

ett tecken på ämnets bredare samhällsrelevans.  

 

Andra stadiets yrkeskolreform har fått både beröm och kritik. Studeranden, föräldrar, 

lärare, övrig undervisningspersonal och politiker har uttalat sig om reformen i 

medierna. Man kunde säga att den finska medians intresse för ämnet väcktes då Sanna 

Kumpu, lärare inom andra stadiets yrkesutbildning, i augusti 2018 publicerade ett 

inlägg på Facebook, där hon lyfte fram problempunkter som hon träffat på i sin vardag 

som lärare. Enligt henne har nedskärningarna som gjorts i andra stadiets 

yrkesutbildnings statliga budget, lett till allt större gruppstorlekar, mindre 

närstudietillfällen och en ökad arbetsbörda för lärarna, vilket enligt henne har lett till 

att lärarna är trötta, stressade, besvikna och oroade över att de inte kan ge tillräckligt 

med stöd till studeranden som behöver det (Kumpu 2018). Enligt Kumpu (2018) 
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bevittnar vi yrkesutbildningens dödsrosslingar. Inlägget undertecknades med ”väsynyt 

amisope” (övers. den trötta yrkesläraren). Facebookinlägget har delats ca. 4500 gånger 

sedan det publicerats (Kumpu 2018; Lehtonen 2018). 

 

Efter det ovannämnda inlägget (Kumpu 2018) har andra stadiets yrkesutbildning 

behandlats regelbundet i median. Bland annat har det skrivits om hur den nya 

lagstiftningen i kombination med nedskärningar av budgeten stramar åt andra stadiets 

yrkesutbildning. Detta syns i form av korta skoldagar, ständigt föränderliga 

läsordningar och frustrerade studeranden (Aalto 2018a; Ahjopalo 2018; Sipola 2018). 

Det har även skrivits om hur studeranden, i vissa fall, lämnas i sticket och att 

undervisningens kvalitet inom vissa branscher är så svag att säkerheten inom 

branschen sätts i fara (Ahjopalo 2019; Träskelin 2018; Sarjas 2018; Vasantola 2018). 

Detta har även lett till missnöje bland studeranden, som anser att undervisningens 

kvalitet har minskat. Var femte studerande inom andra stadiets yrkesutbildning har 

funderat på att lämna sina studier på hälft (AMIS 2018 tutkimus, 2018). Hårdast 

drabbas de studeranden med stödbehov såsom inlärningssvårigheter eller sociala 

svårigheter (Hallamaa 2018). Vissa föräldrar har även framfört sin oro om hur nyttigt 

det är att studera till yrkesutbildning i dagens läge och om studeranden faktiskt lär sig 

någonting nyttigt (Lassila 2018). 

 

Rubriceringen och nyheterna har dock inte varit enbart negativa, utan man kunde säga 

att det även finns en förståelse av att stora reformer inte sker över en natt, utan att det 

kräver tid att de nya förfaringssätten implementerade och fullt funktionella (Peltoniemi 

& Hiltunen 2018). Det nya systemet att förkovra kunskap har fått ett positivt 

mottagande av vissa studeranden (Aalto 2018b; Hallamaa 2018). Studeranden har 

visat sig vara nöjda med möjligheten att söka sig till utbildning året om (Kallunki 

2018). Den personliga utvecklingsplanen för kunskap, som görs för varje studerande 

individuellt, ses även som en positiv sak (Tauriainen, Sarkkinen, Aaltola och Leinonen 

2018). Även en del företag som samarbetat med läroanstalter är nöjda med samarbetet 

och ser reformen som en bra sak, med tanke på den professionella utvecklingen 

(Lepistö 2018). Utvecklingen, där en större del av inlärningen sker på en arbetsplats, 

oroar dock vissa då lärarens framtida roll är osäker. Vissa anser att det finns en risk 

för att undervisningens och yrkeskunskapens nivå rasar då läraren inte har en lika 
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central roll när det kommer till förkovrande av kunskap i det nya systemet (Kinnunen 

2018). 

 

Den nutida situationen inom andra stadiets yrkesutbildning visar sig som komplicerad 

ur lärarens synvinkel. Å ena sidan ansvarar de för yrkesfostran, förstärkande av 

yrkesidentitet och lärande av spelreglerna som man måste följa i arbetslivet, medan 

närstudierna har å andra sidan minskat till bara några timmar om dagen i vissa fall. 

Det bör dock poängteras att vissa lärare är mer ägnade till sitt arbete än andra (Kupila 

2018).  

 

Som jag illustrerat ovan, finns det en hel del olika synvinklar inom ämnet och 

attityderna huruvida reformen varit lyckad eller ej. Lärarna kunde dock anses ha en 

central roll i det hela, eftersom de befinner sig i gränssnitten mellan läroanstalten, 

studeranden och numera även arbetslivet. Eftersom det kan argumenteras för andra 

stadiets yrkeslärares centrala roll ur reformens synvinkel, har jag valt att begränsa min 

forskning att behandla just dem. Såsom nämndes ovan, kunde lärarna tolkas vara i de 

mest betydelsefulla gränssnitten som påverkas i och med reformen. På grund av detta 

är deras synvinkel ytterst relevant att studera, då deras professionella självbild eller 

roll, förändras i och med reformen (Day 2002, 677).  

 

Orsaken till att jag valt undersöka detta ämne och skriva min avhandling om det är 

främst för att råkar arbeta på undervisnings- och kulturministeriet vid utförandet av 

denna undersökning. Jag arbetar på avdelningen vars ansvarsområde är andra stadiets 

yrkesutbildning och har deltagit i förberedelserna av den nya lagstiftningen, samt i 

verkställande av reformen av andra stadiets yrkesutbildning. På så sätt har jag gjort 

nära bekantskap med den nya lagstiftningen, samtidigt som jag skapat en god 

förståelse över vad som eftersträvas med reformen. Naturligtvis väckte reformen även 

mitt sociologiska intresse, då förändringen är så mångfacetterad och involverar en 

skara olika aktörer på olika nivåer av den samhälleliga och institutionella strukturen. 

Ett annat bidragande faktum till utförande av denna undersökning är att reformen är 

en så nybakad, i och med att dess implementering påbörjades i början av år 2018, vilket 

betyder att det inte ännu gjorts utförliga undersökningar om effekterna den medför. 

Eftersom jag arbetat på ministeriet redan före den nya lagen för yrkesutbildning trädde 

i kraft, visste jag direkt då det kom besked att lagen godkänts av riksdagen, att detta 
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vore ett intressant ämne att behandla i min avhandling. Genom mitt arbete har jag 

skapat kontakt med Bästa kunnande-nätverksprojektet, vilket hjälpte mig nå denna 

undersöknings respondenter. Ursprungligen skulle jag använda mig av ett färdigt 

forskningsmaterial insamlat av nätverksprojektet. Jag bestämde dock att samla in mitt 

eget material för denna undersökning. Detta förklaras noggrannare senare i 

avhandlingen. 

 

Avhandlingen påbörjas med ett kapitel där jag illustrerar vad reformen av andra 

stadiets yrkesutbildning praktiskt sett betyder, varefter jag presenterar tidigare 

forskning om utbildningsreformer generellt. I kapitlet som följer, skisseras 

undersökningens teoretiska ramverk; jag presenterar de för denna undersökning mest 

väsentliga teorierna om styrning av offentliga samfund och lärarprofessionalism, samt 

diskuterar begreppet lärarroll och hur begreppet kan tolkas i denna kontext, varefter 

jag sammanfattar mina resonemang till ett ramverk som fungerar som botten för denna 

undersöknings frågeställning. I följande kapitel behandlas undersökningens material 

och metoder, varefter resultaten presenteras och analyseras i kapitlet som följer. 

Avslutningsvis sammanfattar jag undersökningens resultat och för en slutdiskussion 

om hur dessa kan tillämpas i vidare forskning och vad som kunde undersökas 

framöver.      

 

 

2. Yrkesskolereformen år 2018 och tidigare 

reformforskning 

 

Andra stadiets yrkesutbildning i Finland omfattar yrkesinriktad grundexamen, 

yrkesexamen och specialyrkesexamen. I grundexamen lär sig studerande 

grundläggande färdigheter, samt mer specialiserat kunnande, som hen behöver för att 

kunna fungera i arbetslivet. Med yrkesexamen och specialyrkesexamen fördjupar 

studeranden sin kunskap inom sin yrkesbransch. De förenämnda examina gäller även 

avgränsade branschspecifika arbetsuppgifter (Lag om yrkesutbildning, 531/2017, 5 §). 

För tillfället finns det 162 utbildningsanordnare som anordnar andra stadiets 

yrkesutbildning i Finland (Oiva 2019).    
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I detta kapitel presenterar jag reformen av andra stadiets yrkesutbildning, vad som 

ändras i och med den, samt vilka mål som eftersträvas. Jag behandlar även tidigare 

forskning om reformer, mer generellt, för att skapa en bild av varför reformer görs 

överhuvudtaget. 

 

 

2.1 Yrkesskolereformen år 2018 

 

I regeringens handlingsplan för genomförandet av spetsprojekten föreskrivs det att 

”[m]ålet är att reformera yrkesutbildningen så att den blir en kompetensbaserad och 

kundinriktad helhet och effektivisera den. Dessutom utökas inlärning på arbetsplatsen 

och individuella studieinriktningar samt avvecklas reglering och överlappningar” 

(Statsrådets kansli, 2015, 34). För att uppnå detta tillstånd, har två centrala åtgärder 

ställts som reformens mål; 

 

1. Att förnya andra stadiets yrkesutbildning så den kan svar på framtidens 

kompetenskrav 

2. Att sammanfoga finansierings- och styrningsmekanismerna av andra stadiets 

yrkesutbildning till en enhetlig helhet 

 

(Regeringens proposition, RP 39/2017 rd, 8). 

 

Till näst presenterar jag kortfattat vad detta i praktiken innebär. Jag vill poängtera att 

det följande är en skildring av de mål som reformen siktar på. Med andra ord har dessa 

nödvändigtvis inte nåtts i skrivande stund, vilket delvis är orsaken till att jag valt att 

forska i ett tema som är tätt förknippat med reformen i denna undersökning.  

 

I och med reformen fusioneras två skilda lagar om yrkesutbildning till en. Då det 

tidigare funnits skilda lagar för ungdoms- och vuxenutbildning, kommer den nya lagen 

att gälla alla studeranden inom andra stadiets yrkesutbildning. För styrningens del, 

föreskrevs det att finansieringen och styrningen av utbildningsutbudet skulle flyttas i 

sin helhet till undervisnings- och kulturministeriet, för att skapa ett enhetligt system 

för finansiering och styrning av andra stadiets yrkesutbildning i Finland (Regeringens 
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proposition, RP 39/2017 rd, 8; Statsrådets kansli, 2015, 34). Hädanefter kommer 

examina och sysselsättning att utgöra grunden för finansieringen (UKM 2017a). 

Finansieringen förändras så att basfinansieringen, som tidigare räknats utgående ifrån 

mängden studerande som undervisningsanordnaren meddelat studera hos sig, minskar 

stegvis över en övergångsperiod. Samtidigt läggs det större vikt på mätning av 

studieprestationer. Detta betyder att finansieringen i framtiden delvis basera sig på 

studieprestationer, genomströmning och sysselsättningsgrad efter avklarande av 

studierna (Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009).  

 

Målet med detta arrangemang är att minska avbrotten av studier och att sporra 

undervisningsanordnarna att se efter varje studerande. Strävan är även att förkorta 

studietiderna och rikta utbildningen till branscher med arbetskraftsbehov. För 

studeranden visar sig reformen som en möjliggörare för flexiblare studier; den 

fortlöpande ansökan till utbildning utvidgas från vuxenutbildningen till att gälla alla, 

dvs. man kan ansöka om studieplats året om. Dessutom försvinner den fasta 

studietiden som tidigare varit tre år. I försättningen kommer den individuella 

studerandens kompetenser att vara den avgörande faktorn som inverkar studietiden 

och alla studeranden kan framskrida i sin egen takt. Till studeranden planeras i 

fortsättningen en individuell studiestig dvs. varje studerande får en individuell 

utvecklingsplan för kunnande (PUK). Tyngdpunkten för förvärvande av kunskap, 

alltså det som man studerar, skiftas till kompetens som saknas. med andra ord är 

strävan att ge individen den kompetens hen saknar och att inte lära någon sak på nytt. 

Mängden examensbenämningar minskas även från 351 till 164, samtidigt som de 

hädanefter är mer omfattande. Med den nya lagen ämnas inlärningsmiljöerna 

diversifieras så att studerande kan utföra ”[f]lexibla studier på arbetsplatsen, vid 

läroanstalten och allt mer även i virtuella miljöer” (UKM 2017b). 

 

Med reformen ämnas andra stadiets yrkesutbildning göras mer fördelaktig för 

arbetslivet och dess deltagande, genom större flexibilitet för ordnande av studier som 

sker på arbetsplatsen och genom att göra arbetslivsrepresentanterna mer delaktiga 

genom att t.ex. inkludera dem i bedömande av studerandens kunnande. Arbetslivet 

ämnas på sätt och viss säkra kvaliteten på examina som studeranden utför (UKM 

2017c). Iakttagandet av arbetslivets behov föreskrivs i den nya lagen: 
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4 § Samarbete med arbets- och näringslivet 

 

I examina, utbildningar och ordnandet av dem ska arbets- 

och näringslivets behov beaktas. När examina och 

utbildningar planeras, ordnas, bedöms och utvecklas och 

när kompetensbehov förutses ska samarbete bedrivas med 

arbets- och näringslivet.  

(Lag om yrkesutbildning, 531/2017, 4 §) 
 
 

Tidigare förutsattes beaktandet av arbetslivets behov enbart för den yrkesinriktade 

vuxenutbildningen enligt lag (Lag om yrkesinriktad vuxenutbildning 631/1998, 3 §), 

medan arbetslivssamarbete inte nämnts i den tidigare lagen om yrkesutbildning (Lag 

om yrkesutbildning, 630/1998). Lagen om yrkesutbildning omfattade tidigare 

utbildning för unga. I den nya lagen om yrkesutbildning (Lag om yrkesutbildning 

531/2017), som omfattar all yrkesutbildning lyfts denna aspekt fram ytterst starkt. 

 

Flexibiliteten som föreskrivs i  reformen, gäller även lärarens arbete. Lärarnas arbete 

blir allt mer mångsidigt som en följd av reformen, t.ex. är strävan att lärarna i framtiden 

i allt större grad skall dela sin sakkunnighet och samarbeta mer med sina kolleger, men 

även med andra intressenter. Nya arbetsmetoder måste implementeras då läraren inte 

i framtid enbart ansvara för sin egen klass, utan lärarnas arbete kommer ske i flera 

olika inlärningsmiljöer, t.ex. på arbetsplatser, där lärarna i allt större grad kommer 

delta i handledningen (UKM 2017a). Med andra ord, är strävan att undervisningen i 

och med reformen allt mer skall ske någonstans annanstans än i klassrummet. Överlag 

ämnas det med reformen att göra lärarens arbete mer handledande och deltagande 

(UKM 2017a).  

 

 

2.2 Tidigare forskning  

 

Christopher Day (2002) behandlar i sin artikel School reform and transitions in 

teacher professionalism and identity förändringen som skett befattande lärarnas 

uppfattning om sin professionella identitet eller professionalism under de senaste 20 

åren. Day hävdar att lärare i dagens läge allt mer påverkas av utomstående krav som 

ställs för deras yrkesidkande. Enligt Day (2002) har den åtstramade traditionella 
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klassrumsautonomin som, speciellt de äldre, lärarna tidigare haft lett till att det blivit 

svårare för lärare att upprätthålla sin läraridentitet (Day 2002, 677).  

 

En av artikelns (Day, 2002) utsagor är att lärarnas hängivenhet till lärararbetet är en 

stark indikator för hur de klarar sig i sitt arbete, både fysiskt och mentalt, och hur de 

lyckas motivera studeranden. Med andra ord har lärare med en svagare association till 

sin professionella roll svårare att agera i en förändrad handlingsmiljö. I studien 

framförs även att ökningen av arbetsuppgifter som upplevs som byråkratiska har i 

kombination med reformer lett till en höjd känsla av instabilitet, osäkerhet och 

sårbarhet bland lärarkåren. De nya arbetsuppgifterna har uppkommit som ett resultat 

av ökad styrning inom undervisningssektorn. Enligt Day (2002) formar dessa 

förändringar lärarnas identitet, vilken enligt honom är ständigt föränderlig beroende 

på omständigheter och rolltagande. Identiteten påverkas bl.a. av klassrumsupplevelser 

och organisationskultur, men även situationsbundna händelser som anses som 

normförändrande, t.ex. reformer. Denna artikel beskriver förändringen som läraryrket 

genomgått på en rätt så allmän nivå, men den bidrar dock med en vid skildring av de 

olika faktorerna som bidragit till förändringen av lärarprofessionalismen. (Day 2002, 

688–689).  

 

Eftersom yrkesreformen som behandlas i denna undersökning är så pass ny, har dess 

påverkan studerats rätt så lite. Tidigare reformer av andra stadiets yrkesutbildning och 

deras inverkan på lärare, samt utvecklingen av lärarprofessionalism har dock studerats 

i finländsk kontext. Som jag i början av kapitlet konstaterade, bidrar den tidigare 

forskningen med kontext, vilken underlättar förståelsen av reformen som undersöks i 

denna avhandling. 

 

Päivi Hökkä (2012) behandlar i sin doktorsavhandling Teacher educators amid 

conflicting demands: tensions between individual and organizational development 

relationen mellan lärarnas professionella utveckling och organisatorisk förändring 

(Hökkä 2012). Undersökningens premiss är en global oro om lärarutbildningens 

kvalitet och hur man i lärarutbildningen skall kunna svara på de nya kraven som det 

diversifierade samhället ställer. Hon motiverar studien med att referera till tidigare 

forskning som visat att utvecklingen av lärarprofessionalism sker långsamt (ibid. 102). 

Målet med studien, är enligt henne att uppnå en bättre förståelse av vad det är som 
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möjliggör och motsättningsvis hindrar lärarnas professionella utveckling, samt vilken 

dessa faktorers relation är till organisatorisk förändring och utveckling (Hökkä 2012).  

  

Undersökningens (Hökkä 2012) infallsvinkel var sociokulturell och dess begreppsliga 

referensram utgjordes av följande begrepp; professionell identitet, professionellt 

aktörskap och professionellt deltagande. Detta studerades i praktiken genom att 

undersöka lärarnas möjligheter att delta i beslutsfattande gällande organisationen och 

sitt eget arbete. (Hökkä 2012, 103). Undersökningen utfördes under åren 2005–2010 i 

en lärarutbildningsanstalt i Finland på den avdelning som Hökkä själv arbetade på som 

utbildare och forskare. Forskningsmaterialet bestod av åtta öppna intervjuer som 

utfördes i lärarutbildningsanstalten i fråga år 2005. Även en forskningsdagbok fördes 

under samma tid (ibid. 15, 103).  

 

Undersökningens resultat visar enligt Hökkä (2012) att läroanstalten som forskades 

bidrog väl med förutsättningar för lärarna att utveckla sig professionellt, men att det 

dock fanns vissa begränsningar. Det främsta hindret för utvecklingen av 

lärarprofessionalismen visade sig vara den starka gränsdragningen mellan de olika 

utbildningsområden och faktumet att det görs rätt så lite samarbete mellan dessa 

områden. Detta försvårar uppkomsten av nya innovationer befattande 

undervisningsmetoder. Med andra ord kunde man säga att lärarna hade en rätt så 

individualistisk syn gällande sitt aktörskap som lärare och att utvecklingen sågs som 

en slags tävling av resurser för sitt eget ämne, bl.a. studiepoäng och 

närundervisningstimmar. Det primära målet för lärarna verkade vara att säkerställa sin 

egen position i organisationen (Hökkä 2012, 103–104). Undersökningens resultat 

kunde summeras på följande vis; kulturella och strukturella faktorer hindrar förnyelsen 

av läraridentiteten. Kampen om resurser lärarna emellan kan ses som de strukturella 

faktorerna, medan starkt individuellt aktörskap saktar utvecklingen av 

organisationskultur. För att lösa dessa problem, föreslås det att man läroanstalterna bör 

satsa mer på utvecklande av kollegialitet och kollektiva organisatoriska handlingssätt 

(ibid. 105). 

 

Katja Vähäsantanen (2013) har även studerat läraraktörskap i en handlingsmiljö under 

förändring i sin doktorsavhandling Vocational Teachers’ Professional Agency in the 

Stream of Change (Vähäsantanen 2013, 110; Vähäsantanen & Billet 2008; 
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Vähäsantanen & Eteläpelto 2009). Undersökningen utfördes genom att intervjua lärare 

inom andra stadiets yrkesutbildning. Intervjuerna i fråga utfördes som öppna 

intervjuer. Intervjuerna utfördes under år 2006, då 16 lärare intervjuades. 14 lärare 

intervjuades på nytt år 2007. Materialinsamlingen utfördes samtidigt som reformen 

med mål att öka arbetslivsinriktningen i undervisningen, samt studerandens inlärning 

på en arbetsplats var på gång hos undervisningsanordnaren i fråga. I sin korthet 

handlade denna reform om att man ökade på andelen studieveckor som studeranden 

utförde på en arbetsplats. Detta innebar för lärarna att deras arbetsuppgifter ökade och 

blev mångsidigare (Vähäsantanen 2013, 110). Med andra ord kunde man säga att 

denna reform innehöll liknanden teman som reformen som behandlas i denna 

avhandling, men i mindre skala.  

 

Forskarna fann att lärarna använde sig av olika personliga strategier eller 

professionella identiteter för att handskas med förändringen i sin handlingsmiljö; 

professionell utveckling, passiv anpassning, aktivt deltagande, balansering och 

undandragande. Dessa professionella identiteter adapterades individuellt 

(Vähäsantanen & Billet 2008, 11). Med andra ord var resultatet likande som i Hökkäs 

(2012) undersökning. Enligt Vähäsantanen och Billet (2008) formades lärarnas 

strategier utgående ifrån personligt välmående, idkande av den professionella 

identiteten, prestationsförmåga, arbetsbörda samt reformens inverkan på studerande. I 

undersökningen framförs det vidare att även om reformen implementeras uppifrån, har 

lärarens uppfattning om hens individuella aktörskap en stor inverkan i hur starkt 

läraren förpliktar sig till sin profession och organisation. Vissa lärare kände starkt för 

båda delområden, medan andra kände att de tappade sin förpliktelse pga. att de inte 

litade på reformen och implementeringen av den. Vissa var motiverade att arbeta för 

reformen, medan andra var färdiga att ge upp (Vähäsantanen & Billet 2008, 11–13).   

 

Undersökningens (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009) resultat visade att lärarna hade 

tre olika slags reaktioner till reformen; motstånd, neutral, godkännande. Med andra 

ansåg vissa att reformen stöder deras professionella identitet, andra att den försvagar 

medan vissa ansåg att den inte har någon betydelse (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009, 

3–4, 25). Lärare som haft en längre karriär var mer emot reformen än yngre lärare, 

som såg den som en möjlighet att utveckla sig själva professionellt. Vissa ansåg att 

reformen enbart var ett sätt att skära på kostnader. Lärarna såg dock reformen i fråga 
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som en möjlighet för professionell utveckling (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009, 26–

27).  I undersökningen framför forskarna att resultaten är liknande som i andra 

undersökningar som gjorts inom ämnet, men att lärare som undervisar inom andra 

stadiets yrkesutbildning skiljer sig från andra utbildningsgraders lärare, befattande 

skapande av professionell identitet, i och med att de handlar i läroanstaltens och 

arbetslivets gränssnitt (Vähäsantanen & Eteläpelto 2009, 26).   

 

Enligt Vähäsantanen (2013, 111) visar undersökningen att andra stadiets yrkeslärare 

anser att de inte direkt kan påverka sitt arbete och i innehållet av undervisningsplanen, 

men att de dock kan göra individuella val befattande arbetsmetoder och samarbete med 

arbetslivet. Med andra ord anser de att de inte kan påverka statlig styrning, men att de 

för den delen kan påverka styrning som sker på organisatorisk nivå. Undersökningen 

visar även att lärarkåren är polariserad, dvs. vissa lärare är ivriga för reformen, medan 

andra motsätter sig den. Dessutom är lärarnas aktörskap situationsbunden och lärarna 

skapar den aktivt. För reformens del konstaterar hon att den kan anses ha lyckats pga. 

att den utfördes uppifrån, men även dels för att man lyckats få lärarna att implementera 

den på gräsrotsnivå. Med andra ord krävs det både administrativ styrning och 

individuellt aktörskap för att förändra social praxis, men även individers individuella 

professionella identitet. Enligt Vähäsantanen (2013) kommer det vid genomförande 

av framtida reformer vara väsentligt att den leds på ett sätt som förankrar individer i 

organisationen till den, samtidigt som de ges tillräckliga möjligheter att påverka sitt 

eget arbete (Vähäsantantanen 2013, 111–112).  

 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

 

I detta kapitel presenterar jag undersökningens teoretiska referensram. Teorierna som 

fungerar som utgångspunkt vid genomförande av denna undersökning handlar om 

styrning av lärarprofessionen (governance) samt lärarprofessionalism och dess 

utveckling. I detta kapitel behandlas även begreppen lärarroll och professionell 

identitet gentemot de förenämnda teoretiska temana.  
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3.1 Styrning av lärarprofessionen 

 

Enligt Sachs (2016) formas lärarprofessionalismen på följande sätt:  

 

[T]eacher professionalism is shaped by the external 

environment and that, during periods of increased 

accountability and regulation, different discourses of 

professionalism will circulate and gain legitimacy and 

impact on how professionalism is conceived and enacted 

(Sachs 2016, 414). 

 

Med andra ord spelar den externa omgivning en betydelsefull roll i formande av olika 

diskurser om lärarprofessionalism. Styrning och ökat ansvarstagande lyfts även fram 

som påverkande faktorer i citatet. För att skapa en helhetsbild av hur 

lärarprofessionalismen formas, behandlar jag i detta avsnitt de mest centrala 

styrningsmodellerna som använts och implementerats inom den offentliga sektorn 

under de senaste årtionden i denna del. I samband med presentationen av modellerna 

reflekterar jag över hur dessa påverkar lärarprofessionalismens utveckling ur 

reformens synvinkel. 

 

 

3.1.1 Governance 

 

Översatt till svenska, betyder governance styrning eller styrelseskick, men den 

engelska termen används även i svenskspråkig litteratur. Framöver använder jag 

governance och styrning synonymt. I och med att styrningssätten av den offentliga 

sektorn har förändrats under senaste årtionden och blivit allt mer dynamiskt och 

kommit att bestå av allt fler olika nätverk till skillnad från tidigare hierarkiska 

strukturer, har detta reflekterats i att nya begrepp skapats. Governance–termen har 

alltså rätt så långt åsidosatt den mer traditionella termen government vid beskrivande 

av det vållande styrningssättet av den offentliga sektorn i dagens läge. Inom 

vetenskapliga publikationer har man sedan 1980-talet allt mer börjat tala om 

governance vid beskrivande av föränderliga funktionsmiljöer och reformer av den 

offentliga sektorn. Skiftet från government till governance är även beskrivande för hur 

statens roll som makthavare har förändrats i och med de nya kraven som 

globaliseringen och det pluralistiska samhället ställer. Staten är i dagens läge inte 
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kapabel att ensam styra utformningen av den offentliga sektorn, då allt flera 

intressenter funktionerar inom samma handlingsutrymme. Detta har lett till att man 

varit tvungen att öka samarbetet med intressegrupperna (Anttiroiko & Haveri 2007, 

164–167).  

 

Enligt Anttiroiko och Haveri (2007) kan ibruktagandet av ett nytt begrepp för att 

beskriva styrning ses som en avspegling av att styrning av den offentliga sektorn 

förändrats och blivit mer dynamisk till sin natur (Anttiroiko & Haveri 2007, 164–167). 

Skillnaden mellan dessa begrepp och hur utövande av policy har förändrats kan kanske 

enklast förstås genom att inspektera begreppens renodlade idealtyper (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Jämförelse av government och governance (Anttiroiko & Haveri 2007, 168) 

 

 Government Governance 

1. Användning av 

makt 

Offentlig reglerings- och 

tvångsmakt 

Utvecklings- och initiativmakt 

2. Roll och 

huvudsaklig uppgift 

Verkställande av kollektiva 

beslut 

Förverkligande av kollektiva 

utvecklingssträvan 

3. Uppgiftsområde Myndighetsuppgift Utvecklingsuppgift 

4. Organisationsform Hierarkisk Nätverk 

5. Roll som aktör Implementerande Koordinerande 

6. Synvinkel till 

processer 

Interna processer inom 

förvaltningen 

Förvaltningens relationer utåt 

7. Resursomfång Förvaltnings-organisationens 

egna resurser 

Hela sammanslutningens och 

funktionsomgivningens resurser 

8. Medborgarnas roll Undersåte Aktiv aktör 

9. Relation till 

näringslivet 

Objekt för reglering Samarbetspartner 

 

Något som bör poängteras är att dessa två kategorier representerar bägge begrepp i sin 

fulländade form (idealtyp), medan man i verkligheten snarare träffar på olika 

variationer av dessa fenomen. Enligt Pierre och Peters (2000, 29–32) bör man därför 

se governance som en vidareutveckling av government då det egentligen är svårt att 

dra en exakt linje var det ena begreppets område slutar och det andras börjar. 
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Anttiroikko och Haveri (2007, 169) anser dock att båda begreppen fortfarande är 

relevanta för beskrivande av staten som en institution. Orsaken att det gjorts en 

distinktion mellan begreppen är att det på detta sätt är enklare att beskriva hur de 

offentliga samfundens tillvägagångssätt har förändrats.  

 

Governance kan förstås, tolkas och användas på flera olika sätt, beroende på 

sammanhanget. Governance kan bl.a. tolkas som (1) gott styrelseskick, (2) styrning av 

näringslivet, (3) ett nytt sätt koordinera offentliga samfund, (4) ett nytt sätt att styra 

offentliga samfund (new public governance) och som ett samfund av 

självkoordinerande nätverk (Rhodes 1996, 653; Anttiroiko & Haveri 2007, 169–170). 

Väsentligt för denna avhandling är de nya styrningssätten av offentliga samfund, New 

Public Management och New Public Governance som utvecklats ur den föregående 

modellen.  

 

Innan jag fortsätter med dessa modeller av governance, anser jag att det är på sin plats 

att återspegla över hur detta är relevant för denna undersökning. Jag anser att 

kopplingen mellan reformen och det förändrade sättet att styra och organisera 

offentliga samfund är rätt så uppenbar. Centralt för reformen av andra stadiets 

yrkesutbildning var att skapa ett mer flexibelt system, både för 

undervisningsanordnarna och för staten som förvaltar systemet. Reformen kunde 

tolkas bidra till att samspelet mellan de olika aktörerna blir mer flexibelt och att staten 

inte styr lika starkt hur systemet skall fungera, utan styrningen sker på andra sätt och 

kanske mer i samarbetsanda. Som tidigare konstaterats är de ovan behandlade 

begreppen inte definitiva, men jag anser dock att man kan se drag av ett policyskifte i 

reformen, vilket kanske blir mer mer uppenbart i de följande delarna av detta kapitel. 

 

 

3.1.2 New Public Management 

 

New Public Management (NPM) är antagligen den mest omtalade modellen för 

organisering av offentliga samfund under de senaste årtionden. Modellen användes 

ursprungligen på 1980-talet i Storbritannien, då den offentliga sektorn reformerades 

storskaligt. Reformernas syfte var att strama åt och effektivera användningen av 

resurser inom den offentliga sektorn, samtidigt som man ämnade utvidga utbudet av 
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tjänster. Liknande reformer gjordes samtidigt i USA. Gemensamt för reformerna var 

att de implementerade ”business-liknande” element till den offentliga sektorn. Under 

senare decennier har detta förfarande även spridit sig till andra stater där den den 

offentliga sektorn reformeras (Pollitt & Bouckaert 2011, 9–11). Reformer har även 

genomförts inom den offentliga sektorn i Finland, främst under 1990-talet då 

recessionen skapade politiskt tvång att minska på den offentliga sektorns utgifter. 

Exempel på dessa är bl.a. förnyande av den resultatorienterade ledningen och 

statsandelsförnyelsen (Yliaska 2010, 370–371).  

 

Gemensamt för de ovannämnda reformerna (Yliaska 2010; Pollitt & Bouckaert 2011) 

är att de alla haft liknande målsättningar såsom begränsande av den offentliga sektorns 

tillväxt och att ge mer utrymme för marknadsbaserad utveckling. För att nå dessa mål 

har den offentliga sektorns utgifter skurits ner samtidigt som lednings- och 

styrningselement hämtade från den privata sektorn tagits i bruk. Utöver detta har man 

privatiserat en del offentliga instanser. Orsaken till att reformerna genomförts, 

härstammar från kritiken som ställdes emot byråkratin och dess kostsamhet för 

samhället (Julkunen 2006, 77–79).  

 

Teorierna som främst påverkat NPM-modellen är Public Choice-teorin och 

Managerialism. I public choice-teorin ses staten och byråkrati som förhindrande 

element för effektivitet, medan managerialismen bidragit med tayloristiska drag. 

Dessa drag är bl.a. krav på konstant effektivering, mätande av utförande, 

prestationsbaserad avlöning och ledningsstilar tagna från privata sektorn (Lähdesmäki 

2003, 43–53). ”Valuta för pengar” beskrivs ofta som NPM-modellens slagord, vilket 

beskriver dess strävan rätt så väl (Julkunen 2006, 82).  

 

New Public Management, som myntats av Christopher Hood (1991), fungerar som ett 

ihopsamlande begrepp för reformer som riktats på den offentliga sektorn under de 

senaste årtionden. Till NPM-modellens särdrag hör bl.a. ökat ibruktagande av 

privatmarknads-liknande mekanismer (övers. market-type mechanisms) och ökande av 

konkurrensen inom den offentliga sektorn. Till modellen hör även decentralisering av 

offentliga tjänster och omorganisering av organisationer till mindre och mer 

specialiserade enheter. Till NPM hör även ökad resursmånhet och ökad fokus på 

utförande, genom kontroll av outputsidan. Kontrollen sker med hjälp av 
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standardisering och prestationsmätningar. I NPM-modellen ses användarna av de 

offentliga tjänsterna ses som kunder som konsumerar de erbjudna tjänsterna (Hood 

1991, 3-5; Pollitt & Bouckaert 2011, 10). 

 

Då man inspekterar NPM-modellens drag, är det tydligt att reformen av andra stadiets 

yrkesutbildning i viss mån påverkats av denna modell bl.a. i form av fokus på output 

genom prestationsmätning som i sin tur kommer ifrån en ökad resursmånhet. 

Reformen kunde även tolkas skapa ökad konkurrens mellan aktörerna inom denna 

sektor, då de måste tävla om minskade resurser. Reformer har även en verkan på dem 

som arbetar inom den offentliga sektorn. Cheferna evalueras baserat på hur bra 

organisationen fungerar och huruvida hen lyckas sänka på kostnader. Arbetstagarna 

måste vara mer resursmåna då de utför sina arbetsuppgifter, samtidigt som deras 

utförande mäts allt noggrannare. Faktumet att olika IT-system blir allt vanligare och 

mer använda påverkar också arbetstagarnas professionella ansvar (Julkunen 2006, 98–

104). Detta har enligt Englund och Solbrekke (2015) lett till att ”[m]akten över det 

professionella arbetet och hur det skall värderas har därmed förflyttats från de 

professionella själva till tjänstemän inom olika förvaltningar och till politiker.” 

(Englund & Solbrekke 2015, 177).  

 

Förändringen av det professionella ansvaret kan kanske bäst åskådliggöras med hjälp 

av att skissera upp dess idealtyper (Tabell 2). I tabellen presenterar den vänstra 

kolumnen hur man sett på professionellt ansvar tidigare, medan den högra kolumnen 

beskriver hur ansvar har skiftat emot redovisningsskyldighet i och med att styrningen 

blivit mer uppenbar (Englund & Solbrekke 2015, 178).  
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Tabell 2. Jämförelse av hur det professionella ansvaret förändras i och med reform (Englund 

& Solbrekke 2015, 178) 

 

Vid återspegling gentemot avhandlingens kontext, kunde jag tänka mig att detta syns 

för lärare i form av ökat administrativt arbete, vilket tar bort tid från själva 

undervisningsarbetet. Utöver detta finns det möjligtvis en koppling till utvecklingen 

av lärarprofessionalismen, som behandlas i följande kapitel. Englund och Solbrekke 

(2015, 179) anser att det finns en risk för att redovisningsskyldigheten kan bli en större 

börda än nyttan som den medför och att det i vissa fall kan leda till att de professionella 

inte kan agera på det mest effektiva sättet. Det finns även en risk att man mäter 

prestanda på fel sätt eller med fel indikatorer - ”hitting the target but missing the point” 

(Englund och Solbrekke 2015, 179).  

 

NPM-modellen kan dock anses medföra vissa goda element till den offentliga sektorn. 

Bland annat bidrar den med ökad kostnadsmånhet och självreflektion inom den 

offentliga sektorn, vilket lett till en mer aktiv strävan till utveckling. NPM-modellen 

har även bidragit till att nya styrningssätt tagits i bruk (Lähdesmäki 230–239). Utöver 

detta kan denna typs modell anses vara nyttig i och med att den skapar en viss slags 

baslinje för hurudana slags resultat som skall eftersträvas av organisationen och i detta 

fall lärarna (Sachs 2016, 415). NPM-modellen bör dock inte ses som en färdig modell 

i och med att den ständigt utvecklas och även tar nya former. En av dessa former är 

New Public Governance –modellen som behandlas till näst. 

Professionellt ansvar Accountability (Redovisningsskyldighet) 

Grundat i ett professionellt mandat Definierat av styrning 

Situerade bedömningar Standardiserade kontakter 

Tillit Kontroll 

Moralisk rationalitet Ekonomisk/Juridisk rationalitet 

Intern evaluering Extern granskning 

Förhandlade ’standarder’ Förutbestämda indikatorer 

Implicit språk Transparent språk 

Utformat av professionen Politiska mål 

Relativ autonomi och oundvikligt 

personligt ansvar 

Tillmötesgående av överordnades beslut 

Proaktiv Reaktiv 
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3.1.3 New Public Governance 

 

New Public Governance (NPG) representerar den tredje vågen av reformer som 

genomförts inom den offentliga sektorn. (Hakari 2013, 7). Modellen har utvecklats av 

Stephen Osborne (2006, 2010) som ett svar till den kritik som NPM-modellen fått. 

NPG-modellen kunde karaktäriseras som en vidareutveckling av de tidigare 

modellerna; Public Administration (PA) och NPM. Denna modell representerar alltså 

inte något totalt nytänkande, utan kombinerar de goda delarna av de tidigare 

modellerna och presenterar nya lösningar utgående ifrån dem. Osborne (2006, 2010) 

anser att utvecklingen av den offentliga förvaltningens modeller skett i tre faser; PA –

modellen som användes under 1950–1970-talet. Denna modell är den s.k. traditionella 

modellen för offentlig förvaltning. Den andra fasen skedde under 1980–1990-talet, då 

den tidigare behandlade NPM-modellen var den mest tillämpade modellen. NPG-

modellen har enligt Osborne använts sedan början av 2000-talet (Osborne 2006;  

Osborne 2010, 1–12). Grundpremissen för NPG-modellen är att man inte längre kan 

styra samhälle administrativt och att lyckad styrning (governance) kräver samarbete 

mellan den privata sektorn, tredje sektorn såväl med medborgare (Hakari 2013, 7). 

Modellen kunde alltså tolkas utvidga samarbetet mellan olika intressenter, något som 

NPM-modellen lämnar lite halvvägs i och med att den fokuserar på 

marknadsmekanismer.   

 

New Public Governance –modellen kunde kanske bäst beskrivas som en syntes av de 

tidigare modellerna, varifrån man har plockat de goda bitarna. Enligt Osborne (2006) 

kan NPG-modellen beskrivas som pluralistisk och nätverksliknande styrd på flera 

nivåer. I NPG-modellen ligger fokus på serviceprocesser och processernas 

slutprodukter. Tjänsterna produceras med tanke på användaren eller kunden och 

intressenter från olika sektorer, t.ex. arbetslivet är inkluderade i processerna (Osborne 

2006, 383). NPG-modellen kunde enligt denna utformning karaktäriseras som en 

framåtblickande modell (Osborne 2010, 6). Modellen har dock kritiserats för sina 

brister. Modellen är rätt så vag, vilket gör det svårt att tolka var den egentligen placerar 

sig generellt i governance-diskussionen. 
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Även om denna modell är en aning vag, anser jag att den var värd att inkludera i denna 

avhandling, eftersom den illustrerar vilken riktning diskussionen om offentlig styrning 

har tagit och hur offentliga tjänster kanske i framtiden strävas utvecklas. I jämförelse 

med NPM-modellen, inspekterat ur lärarens professionella vinkel, kunde NPG-

modellen hämta med sig fördelaktiga element. Min tolkning är att NPG-modellen så 

att säga rundar kanterna av NPM-modellen och tar bättre akta på de som utsätts för 

styrningen då det läggs en större betoning på processerna då man i NPM-modellen 

kanske snarare är intresserad av att producera tjänster så billigt och effektivt som 

möjligt.   

 

 

3.2 Lärarprofessionalism 

 

Då läraryrkets förändring som profession studeras i denna avhandling, anser jag att det 

är det nödvändigt att ha en förståelse av hur lärarprofessionalismen har utvecklats och 

vilka utvecklingsfaser den genomgått. Detta kapitel inleds med en kort genomgång av 

professionsforskningens utveckling vari jag behandlar de olika perspektiven inom 

denna forskningsgren, varefter jag går igenom specifika professionalismdiskurser 

gällande läraryrket. 

 

 

3.2.1 Professionalisering och professionalism 

 

I vardagligt språk associeras professionalism ofta med aktivitet som individen blir 

belönad av, men beroende på kontexten används termen även för klassifikation av 

olika yrken (Kennedy 2007). Demirkasımoğlu (2010, 2048) beskriver professionalism 

som en mångdimensionell struktur som omfattar individens beteende och attityd som 

hen återspeglar mot arbete i strävan att uppnå en hög standard och att höja kvaliteten 

på arbetet.   

 

Den kritiska professionsforskningen utvecklades under 1970–90-talet. Inom detta 

perspektiv ämnas yrken karaktäriseras utifrån status, vilket styr huruvida yrket i fråga 

inkluderas eller exkluderas till kategorin av s.k. professionella yrken. Kategoriseringen 

av professionella och icke-professionella yrken görs med hjälp av olika kriterier, bl.a. 
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hur autonomt yrkesidkarna kan fungera och hur mycket specialkunskap som krävs 

inom branschen i fråga. Inom denna forskningsgren forskas även olika yrkesgruppers 

strävan att uppnå professionell status. Statusen av ett yrke höjs genom en s.k. 

professionaliseringsprocess vilken kallas för professionalisering (Englund & 

Solbrekke 2015, 169–170).  

 

Under de senaste årtionden har professionalism-perspektivet vuxit fram på sidan om 

professionaliserings-perspektivet. Till skillnad från professionaliserings-perspektivet 

där ett yrke etableras genom dess status, är utgångspunkten i professionalism-

perspektivet att läraryrket kan utövas på många olika sätt. Dessa olika sätten att utöva 

professionen, och kvaliteten av utövandet gör den etablerad. Med andra ord handlar 

professionalisering om hur en profession som helhet uppnår en viss status, medan 

professionalism är en fast del av lärarens praxis i och med att den baserar sig på den 

professionella kunskap som läraren har (Englund & Solbrekke 2015, 170).  

 

Följande kriterier är ofta använda som kriterier för professionalism inom vetenskaplig 

litteratur; ett professionellt yrke (1) förser samhället med viktigt offentlig service, (2) 

innefattar både teoretisk och praktisk expertis, (3) har en särskild etisk dimension som 

framtår ur dess uppförandekod, (4) kräver styrning genom organisering och reglering, 

(5) samtidigt som dess yrkesidkare har en hög grad av autonomi, vilket underlättar 

utförande av hens professionella roll (Carr, 2014, 58). En liknande karaktärisering görs 

av Bernard Barber som anser att professionellt handlande innebär att yrkesidkaren 

innehar en hög grad av systematisk kunskap, som riktar sig mot kollektiva intressen 

snarare än individuella, yrkesidkaren har en hög grad av självkontroll (autonomi) över 

handlande genom socialisering till sitt arbete och blir belönad individuellt för sina 

arbetsinsatser (Demirkasımoğlu 2010, 2048).  

 

Demirkasımoğlu (2010) lyfter även fram autonomi som en viktig dimension då man 

talar om en professions karaktär, eftersom då individer utför komplicerade 

arbetsuppgifter som är specifika för professionen i fråga, är de tvungna att ta ansvar 

och fatta beslut självständigt. Dessa beslut bör kunna göras utan att påverkning av 

utomstående tryck. Den professionella autonomin fungerar alltså som en slags 

buffertzon mot utomstående påfrestning samtidigt som det är ett medel för 

förstärkande av ens professionella identitet, vilket gestaltar sig som försvagande av 
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den organisatoriska kontrollen (Demirkasımoğlu 2010, 2048). Detta är någonting som 

är aktuellt att forska i denna undersökning, genom att fråga lärarna ifall de känner sig 

påfrestade av utomstående tryck. Man kunde även tolka den professionella autonomins 

funktion som en buffertzon som ett finare sätt att beskriva förändringsmotstånd. 

Snarare handlar det kanske om en viss spänning mellan professionell autonomi och 

förändringar i styrning, som kan uttrycka sig på olika sätt och behöver undersökas 

empiriskt. I följande avsnitt presenterar jag centrala teorier om lärarprofessionalismens 

utveckling. 

 

 

3.2.2 Lärarprofessionalismens utveckling 

 

Eric Hoyle gjorde under 1970-talet en distinktion mellan två olika typer av 

lärarprofessionalism; begränsad och utsträckt professionalism. Till den begränsade 

professionalismen hör bl.a. att kunskap baserar sig på erfarenhet och att läraren förlitar 

sig på de metoder som hen alltid använt sig av dvs. läraren har en introspektiv syn på 

metoder. I denna typs professionalism värdesätts den personliga autonomin och 

läraren har en snäv syn på av sin arbetsomgivning och fokuserar sig på stunden till 

hands utan något bredare framtidsperspektiv. Arbetet ses i denna typ enbart som 

avlönad verksamhet och det finns ingen strävan till att utvidga den professionella 

kunskapen (Saqipi 2014, 31). Utgångspunkten för den utsträckta professionalismen är 

att kunskap förmedlas genom en kombination av erfarenhet och teori genom att ha en 

bred utåtriktad blick av sin omgivning och ta i beaktan den sociala kontexten. Till 

denna kategori av professionalism hör även att läraren arbetar tätt med sina kolleger 

och aktivt utvecklar de metoder som hen använder sig av i sitt yrke. Läraren engagerar 

sig även utanför sitt eget yrkesområde och tar del i nätverk, läser undersökningar och 

skapar kontakter med näringslivet. Läraren siktar alltså på en proaktiv professionell 

utveckling och ger mervärde för sitt arbete och ser det som något mera än bara 

verksamhet som ger en finansiell säkerhet (ibid. 31). 

 

Den förenämnda dualistiska synen av lärarprofessionalism har förespråkats även i 

andra vetenskapliga diskussioner. Sachs (2001) gör en uppdelning mellan gammal 

professionalism och ny professionalism, vilket kanske mer klarare beskriver hur 

utvecklingen sker i och med att omgivningen förändras. Till den gamla 
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professionalismen hör; exklusivt medlemskap, konservativa handlingsvanor, själv-

intresse, extern reglering, långsam reaktion till förändring och implementering av 

förändring. Till den nya professionalismens karaktäristika hör; inkluderande 

medlemskap, offentlig praxis, samarbetsvillighet och kollegialitet, aktiv orientering, 

flexibilitet, progressivitet, snabbt reagerande till förändringar, självreglerande, policy-

aktiv och kunskapsskapande (Sachs 2001). Orsaken till skiftet av handlingsvanor mot 

den nya professionalismen beror bl.a. på förändrade sociala, politiska och kulturella 

förhållanden dvs. funktionsrummet och dess villkor förändras (Demirkasımoğlu 2010, 

2049). Om man återspeglar detta emot reformen av yrkesutbildningen, kunde man 

tolka att de nya kraven som ställs för undervisningen i och med reformen, leder till att 

lärarna måste ta i bruk nya metoder för att kunna effektivt agera i den nyskapade 

handlingsmiljön.  

 

Gemensamt för de ovannämnda tolkningarna av lärarprofessionalism är att 

utvecklingen i båda sker som en process och att skiftet mellan de olika typerna sker 

under tidens lopp. Dock kunde man tolka att Sachs tolkning är mer rotad i dagens 

moderna samhälle, eftersom den ger en förklaring till varför lärarprofessionalismen 

nödvändigtvis måste utvecklas, medan Hoyles tudelning kanske snarare kunde anses 

beskriva två olika typer av karaktärsdrag som lärare kan ha. Till näst behandlar jag 

Hargreaves (2000) teori om lärarprofessionalism, som spjälkar upp de olika typerna 

av lärarprofessionalism mer finkornigt än de tidigare behandlade teorierna. 

 

Enligt Hargreaves (2000, 151–152) drivs förändringar inom undervisningsfältet av 

bl.a. förhöjda förväntningar för presterande och snabbt föränderliga kontexter, vilka 

tvingar lärarna att ta åt sig nya metoder för att kunna handla i den förändrade miljön. 

I många fall handlar det om sådan ny kunskap som inte funnits till förfogande då 

lärarna fått sin ursprungliga utbildning. Den nya lagstiftningen som trätt i kraft kan 

tolkas som orsaken till att handlingsomgivningen förändras, vilket lett till att kontexten 

för lärarens handlande och professionalism också förändras. Detta har lett till ett behov 

av evaluering av dess professionalism och vilken slags kunskap som behövs för att 

kunna agera i den nya miljön. Som tidigare påvisats i detta kapitel, är 

lärarprofessionalismen ett fenomen som ständigt utvecklas i och med att den utmanas 

av nya utomstående krav. Hargreaves (2000) har analyserat utvecklingen av 

lärarprofessionalismen ur ett historiskt och internationellt perspektiv. För att redogöra 
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för sin tolkning, beskriver Hargreaves (2000, 153) lärarprofessionalismens utveckling 

med hjälp av fyra olika faser; den för-professionella åldern, den autonoma 

professionens ålder, åldern för den kollegiala professionella och den post-

professionella åldern.  

 

I den för-professionella åldern ses lärande som ett krävande yrke där lärarens 

grundläggande mål är att smidigt lära samtidigt som hen utövar kontroll över 

klassrummet. Med andra ord ses lärarens roll som starkt auktoritär. Denna syn på 

lärarprofessionen utgår ifrån att all verksamhet sker i klassrummet, eftersom lärarna 

själv blivit lärda på samma sätt. I denna ålder av lärarprofessionalism organiseras 

undervisningen i klassrummet så att studerande tävlar om lärarens uppmärksamhet och 

läraren för dialogen i klassrummet. Undervisningen ses med andra ord som vallande 

och kontroll av studerande som utgör en massa i klassrummet. Ur detta perspektiv ses 

alltså eleverna inte som individer utan snarare som en grupp. Andra framträdande drag 

för denna ålder är att läraren är tillfredsställd med sina pedagogiska kunskaper och ser 

inget behov att utveckla dem, vilket leder till en viss mån av isolering från kolleger 

(Hargreaves 2000 154-157).  

 

Den andra, autonoma åldern, präglas av en stark autonomi över undervisningen och 

de metoder som tillämpas i undervisningen. Teknologi såsom datateknik och 

telekommunikation har dock ännu inte i denna ålder tagits i bruk i större utsträckning, 

även om det vore möjligt. Innovationsgraden är alltså låg, vilket leder till att ytterst få 

innovationer blivit institutionaliserade (Hargreaves 2000, 161–162). Den låga 

institutionaliseringsgraden beror bl.a. på att lärare inte vill pröva nya lösningar och 

inte heller diskutera om dem med sina kolleger då de implementerat nya metoder. 

Detta leder till fragmentering av praxis och demoralisering av lärare som inte tagit nya 

metoder i bruk, då andra mer framåtsiktande lärare får beröm för sitt framåttänkande. 

Även organisationen som lärarna arbetar för kan fungera som en demoraliserande 

faktor, ifall de inte erkänner eller finansiellt bidrar till implementering av ny praxis. 

Detta har en hindrande effekt för utvecklingen, vilket för med sig konsekvenser långt 

i framtiden då alla lärare inte har likadana förutsättningar att utföra sitt arbete i den 

förändrade handlingsmiljön (ibid. 162).  
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Den tredje åldern kallas för åldern för den kollegiala professionalismen. 

Utgångspunkten för denna ålder är att lärarens roll blir mer mångdimensionell, vilket 

bl.a. innebär gemensam planering, samarbete och konsultering mellan lärare och övrig 

personal. Denna ålder kunde även karaktäriseras som åldern av reformer, där 

fundamentala förändringar sker i omgivningen, vilka tvingar till utvecklande av nya 

mönster för handlande och förstärkt samarbete mellan de olika parterna, vilket är 

nödvändigt för att man överhuvudtaget skall kunna handla i den nya omgivningen. 

Faktorer som bidrar till det stärkta samarbetet är bl.a. förändring i innehållet som 

läraren förväntas undervisa, t.ex. som följd av att den teknologiska utvecklingen gått 

framåt ställs nya krav på kompetens av arbetsmarknaden, vilket skapar ett behov av 

utveckling av nya metoder. De strukturella hindren som uppstår för lärande i klassrum 

kan även förknippas med detta, då det i vissa fall inte är möjligt att ordna undervisning 

i klassrum pga. de externa kraven som ställs. Till exempel kräver vissa branscher att 

man arbetar med maskineri som inte ryms in i ett klassrum. Andra faktorer som bidrar 

till förändringen av handlingssätt är tillkomsten av stödfunktioner vars skötande ges 

till lärarna samt integrationen av specialstuderande med vanliga studerande. Dessa 

förändringsfaktorer bidrar till att man måste omorganisera organisationen och dess 

ledning (Hargreaves 2000, 162).  

 

Den fjärde, post-professionella, åldern kan beskrivas som en epok där lärarens 

funktionsmiljö är diversifierad och hen undervisar en brokig skara individer, samt 

samarbetar med olika sociala grupper t.ex. representanter av näringslivet och andra 

intressenter. Hargreaves (2000, 167) anser att orsaken till uppkomsten av denna ålder 

kan förklaras med den växande globala ekonomin, EU- och lokalagstiftning och 

snabba förändringar som sker på arbetsmarknaden. Arbetsmarknaden ligger speciellt 

i fokus eftersom den, i det moderna samhället, ställer allt större krav på 

utbildningsväsendet att utbilda kunnande arbetskraft till sådana yrken där det finns 

behov. Denna ålder och genomförande av den har dock inte bemötts utan motstånd av 

undervisningspersonalen. Det mest märkvärda för denna ålder, såväl som den tredje 

åldern, är att nya aktörer introduceras till lärarens arbetsmiljö, t.ex. 

arbetslivsrepresentanter. Enligt Hargreaves (2000, 167–172) leder denna slags 

förändring till motstånd. Andra grunder för motståndet kommer ifrån att 

förändringarna implementeras uppifrån neråt, på institutionell och organisatorisk nivå. 

Eftersom man är medvetna om risken för avprofessionalisering av läraryrket, då allt 
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fler utomstående aktörer kommer åt att påverka hur utbildning sker, utövas 

intressebevakning av professionen (se sid. 21) (Hargreaves 2000, 167–172). En 

alternativ syn på denna ålders olika biverkningar är att professionalismen förstärks 

genom att den utvecklas till en ny form där lärare och utbildningsanstalten strävar till 

transparens och delaktighet (Hargreaves 2000, 172).  

 

De olika åldrarna kan tolkas som olika paradigm av lärarprofessionalism och 

övergångarna som paradigmskiften. Det finns dock en risk för simplifiering om man 

väljer att analysera dem på detta sätt. Enligt min tolkning kan dessa fyra åldrar ses som 

renodlade idealtyper av lärarprofessionalism, som beskriver den generella 

utvecklingen av lärarprofessionalismen och dess spänningar. Det är alltså föga troligt 

att man träffar på dessa paradigm i sina renodlade former i verkligheten. Det är mer 

sannolikt att man träffar på olika drag av de olika åldrarna då man undersöker 

lärarprofessionalism. Med andra ord är det är alltså inte meningsfullt att försöka slå 

fast eller kategorisera andra stadiets yrkeslärares lärarprofessionalism till en specifik 

kategori, men de olika åldrarna av lärarprofessionalism kan dock utnyttjas då man 

undersöker hur lärarna uppfattar att deras roll utvecklas.  

 

 

3.3 Lärarroll och professionell identitet  

 

Identitet och roll studeras inom flera olika vetenskapsgrenar, bl.a. inom mikro- och 

makrosociologin, psykologin samt inom sociala identitetsteorier (SIT), vilket bidragit 

till att det finns olika tolkningar av ämnet (Kinnvall 2003, 13). Eftersom lärarnas 

subjektiva uppfattningar om deras professionella roll är ett så centralt tema i denna 

undersökning, är det befogat att redogöra för rollers relation till identitet. Förrän jag 

behandlar detta, börjar jag med att behandla begreppet identitet. Jag presenterar i 

denna del en tolkning om vad identitet betyder för individen och hur roll-begreppet 

hänger ihop med identitet. Jag återspegla även teorierna mot undersökningens tema.  
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3.3.1 Identitetsbegreppet 

 

Enligt Kinnvall (2003, 11) kan identitetskonceptet beskrivas som hur individen ser på 

sig själv i relation till hur andra ser på hen.   

 

Identitet utgörs av en förståelse av vår plats i världen. I 

sista hand berör sådana försök till förståelse det sätt på 

vilket mening och betydelse konstrueras utifrån vår sociala 

kontext, vår omgivning. Det handlar alltså inte om 

egenskaper hos individer, utan om yttringar och 

representationer av ständigt pågående processer (Kinnvall 

2003, 11). 

 

I denna avhandling utgår jag ifrån en konstruktivistisk tolkning av identitet. I detta 

synsätt ses identitetskonstruktion som en ständigt pågående process där individen 

formar och formas av den verklighet hen lever i (Kinnvall 2003, 12). Med andra ord 

knyter den konstruktivistiska synen av identitet ihop ett struktur- och aktörsperspektiv 

av identitet. Identitet sett ur ett strukturperspektiv innebär att identitet ses som 

någonting skapat av samhällets strukturer, dvs. individen blir given en viss identitet av 

sin omgivning. Identitet sett ur aktörsperspektiv däremot utgår ifrån att individen 

skapar sin identitet genom sina egna val (Kinnvall 2003, 11). Identitet skapas alltså 

genom jämförelse och interaktion med andra individer och grupper. Till exempel kan 

en lärare tänkas identifierar sig som lärare eftersom det finns skolor och personal på 

skolan som bekräftar hens ställning. Den enskilda lärarens självuppfattning bestäms 

genom förhandlingar om vilka innebörder som skall knytas till relationerna och 

arbetsuppgifterna ifråga. Ett exempel av detta är att läraren uppfattar sig själv som 

medålders eftersom hen är omgiven av yngre och äldre personer i arbetsmiljön 

(Alvesson 2004, 179). Den ovan beskrivna processen beskrivs av vissa forskare som 

identifikation (Jenkins 2004, 5).  

 

Centralt för den konstruktivistiska identitetsuppfattningen är att individer kan ha flera 

olika identiteter som är beroende av kontexten. Processen av identitetsskapande eller 

identifikation kan alltså tolkas som en regenererande process som skapar nya processer 

hela tiden (Kinnvall 2003, 12). Med tanke på lärarrollen, är en möjlig tolkning att 

förändringar i lärarnas handlingsmiljö bidrar till att deras identitet som de konstruerat 
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utgående ifrån de tidigare omständigheterna, förändras. Speciellt om förändringarna i 

handlingsmiljön är drastiska, vilket kunde argumenteras att de är i och med reformen.  

 

Mead (1976) bidrar med en ytterligare synvinkel, genom att beskriva självets 

(identitetens) olika dimensioner med hjälp av begreppen ”I” och ”Me”. ”I” är den 

aktiva delen av självet som utför tänkande och handlingar, medan ”Me” kan beskrivas 

som delen som ger perspektiv till tankarna och handlingar utgående ifrån perspektivet 

av en viss roll eller ur samhällets perspektiv. ”Me”-delen innehåller med andra ord en 

individs olika identiteter eller sociala själv (Mead 1976, 133). Man kunde tolka att ”I” 

består av lärarens identitet, medan ”Me” består av de olika rollförväntningarna som 

samhället ställer läraren, samt lärares uppfattning om vad hens lärarroll bör vara, dvs. 

”Me” beskriver hur samhället kollektivt definierar en yrkeslärare.  

 

 

3.3.2 Identitet i det moderna samhället 

 

Enligt Giddens (2002, 276) måste en individ som lever i dagens moderna samhälle 

själv skapa sin egen identitet som ett reflexivt projekt, vilket betyder att en individs 

identitet konstrueras genom reflexivt uppbyggda självberättelser. Skillnaden till 

tidigare samhällen där individer även hade olika självuppfattningar, eller identiteter, 

är att dessa identiteter ansågs mer självklara och fasta, eftersom de baserade sig på 

faktorer såsom släktskap, kön och social status (ibid, 94). I dessa tidigare samhällen 

där identitet skapades genom tradition, var övergångarna mellan de olika identiteterna 

mer tydliga, t.ex. var övergången från ungdom till vuxenlivet rätt så tydlig. I det 

moderna samhället blir man för den delen inte given någon färdigt formgiven identitet, 

utan individens identitet konstrueras genom personlig och social förändring som sker 

i det samtida samhället (Giddens 2002, 45). Jag antar att samma sak möjligtvis kan ske 

i den professionella rollen. Jag anser att det går att dra tydliga paralleller till den 

tidigare behandlade utvecklingen av lärarprofessionalism (se sid. 12–15) dvs. eftersom 

samhället och dess krav förändras, skapas det tryck på individen för att ändra sitt 

förhållningssätt. Om man funderar på identitetsövergångarna som nämndes ovan, är 

ju kanske lärarrollen inte lika självklar i dagens läge, utan den kan betyda olika ting 

för olika individer. De olika typerna av lärarprofessionalism anser jag stöda detta 

resonemang. 
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Individen som lever under modernitetens villkor lever i en större osäkerhet, eftersom 

det inte i dagens läge går lika lätt att förutspå ens livsförlopp och ansvaret för 

identitetsskapandet förflyttas allt mer till individen då hen utsätts för större 

valmöjligheter. Detta har lett till att individer i allt högre grad är tvungna att förlita sig 

på modernitetens institutioner eller abstrakta system (Giddens 1996, 85–87). Giddens 

(2002) beskriver dagens samhälle och dess institutioner på följande sätt: 

 

Moderna institutioner skiljer sig från alla tidigare former 

av social order genom sin dynamik. Denna dynamik 

underminerar traditionella vanor och seder och har överlag 

en global påverkan. Dessa moderna institutioner 

representerar dock inte bara externa ting, utan de är bundna 

till modernitetens inverkan på det sociala livets karaktär 

och påverkan, något som förändras grundligt som en följd 

av det moderna samhällets framväxt (Giddens 2002, 9). 

 

Abstrakta system kunde kort förklaras som ett nätverk av expertsystem som omringar 

individen i vardagen. Dessa expertsystem kalla även för institutionella system 

(Andersen & Kaspersen 1999, 329). För att minimera risken vid valsituationer i det 

moderna samhället, krävs det tillit till både de abstrakta systemen och gentemot andra 

individer som lever i samtiden (Giddens 1996, 85–87). Tillit kan tolkas som individens 

skyddshinna mot alla de faror och risker som förekommer i individens handlingsmiljö. 

Tillit i sin tur bidrar till ontologisk trygghet, dvs. trygghetskänslan av att ens 

livsförlopp har en viss kontinuitet och att omgivningen hålls någorlunda konstant 

(Giddens 1996, 52, 91).  

 

Orsaken till att jag så pass utförligt behandlade Giddens teori om identitetsbildning i 

det moderna samhället är att jag anser att denna teori innehåller flera aspekter som är 

aktuella för denna undersökning. Teorin sällar sig speciellt bra för denna 

undersöknings tema då den beskriver hur identitetskonstruktionen förändrats i och 

med moderniteten. För det första skildrar det beskrivna paradigmskiftet från den 

tidigare åldern till moderniteten väl hur rollförväntningarna eroderat och hur roller inte 

är så självklara mer i dagens läge. Den andra saken, som är speciellt intressant med 

tanke på reformen, är hur Giddens (1996) beskriver att tillit till de moderna 

institutionerna bidrar till en trygghetskänsla. Man kunde tolka att andra stadiets 
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yrkesskolreform förändrar i alla fall ett om inte flera abstrakta system. Med andra ord 

kunde man tolka att lärarnas livsförlopp som de möjligen förväntat sig för sin lärarroll 

bryts. För att ta reda på detta, är det befogat att studera hur lärarna uppfattar 

förändringarna i sin handlingsmiljö.  

 

 

3.3.3 Relationen mellan professionalism, identitet och roll 

 

För att enklare kunna studera lärarrollens förändring, bör relationen mellan den mellan 

den personliga- och professionella identiteten diskuteras, samt hur dessa relaterar sig 

till den professionella rollen. I föregående del bollade jag rätt så fritt mellan begreppen 

roll och identitet. Jag vill dock klargöra att begreppen inte anses vara utbytbara med 

varandra. Enligt Alvesson (2004, 178) beskriver roll-begreppet de yttre förväntningar 

och positioner som individen tar åt sig i förhållande till andra individer. Alvessons 

resonemang är att roller är tillfälliga, vilket möjliggör att individen kan distansera sig 

ifrån dem, medan individens identitetskonstruktion är någonting konstant som man 

inte kan distansera sig ifrån.  

 

Saqipi (2014) hävdar för den delen att den professionella rollen bör ses som en del av 

lärarens identitet. Enligt honom representerar den personliga identiteten lärarnas syn 

av sig själva som individer, medan den professionella identiteten handlar om hur de 

uppfattar sig som lärare (Saqipi 2014, 24). Den professionella identiteten är alltså 

individens själv-definition av sig själv som en medlem av en profession där den 

professionella rollen utövas (Chreim et.al. 2007, 1515). Med andra ord är den 

professionella rollen bunden till medlemskap av en viss profession. 

 

Enligt Kelchtermans (1993) utvecklas den professionella identiteten över tiden, på 

samma sätt som den personliga identiteten. Denna identitetsutveckling kan delas in 

fem delar som påverkar varandra. Delarna för den professionella identiteten för lärare 

är (1) deras självbild med hjälp av vilken de kan beskriva sig själva genom historier 

om karriären, (2) självkänslan och utvecklingen av självet som lärare, (3) 

arbetsmotivation dvs. vad som håller läraren kvar i sitt yrke, (4) uppfattningen av 

arbete dvs. hur läraren definierar sina arbetsuppgifter och (5) framtidssyner i vilken 

förväntningar för framtiden beskrivs (Kelchtermans 1993, 449–450).  
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Utgående ifrån de ovan presenterade resonemangen (Kelchtermans 1993; Chreim 

et.al. 2007; Alvesson 2014; Saqipi 2014), är det uppenbart att det finns olika tolkningar 

och åsikter om vad relationen mellan identitet, professionell identitet och roll är. Enligt 

vissa (Alvesson 2004) är rollen någonting temporärt och utbytbart, medan andra 

(Chreim et.al. 2007; Saqipi 2014,) ser den vara mer tätt bunden till en individs 

professionella identitet. Om man återspeglar dessa synsätt emot de tidigare behandlade 

teorierna om lärarprofessionalism (se sid. 22–26), vilka kunde anses representerar 

olika typer av professionella roller som lärare kan åta sig, argumenterar jag att den 

professionella identiteten är samma sak som den subjektiva uppfattningen av den 

professionella rollen. Jag argumenterar även, med stöd av professionalism-teorin, att 

rollförväntningarna på lärarprofessionen från samhällets sida inte är konstanta utan 

förändras med tid. Den personliga identiteten i princip är en skild entitet som inte 

behandlas i denna undersökning. Jag talar framöver om lärarrollen eller helt enkelt 

rollen då jag behandlar lärarnas professionella roll.  

 

 

3.3.4 Lärarens självuppfattning i en förändrad handlingsmiljö 

 

Med tanke på undersökningens kontext anser jag att det är befogat att behandla 

hurudana möjliga förändringar som kan ske gällande lärarens självuppfattning då 

handlingsmiljön förändras, dvs. hur lärarens rolluppfattning ändrar. En möjlig 

utvecklingsriktning är att läraren förfrämligad från sitt arbete då hen inte känner igen 

de gamla mönstren. Detta tillstånd kallas för alienation, som kunde definieras som ett 

tillstånd där individen känner sig främmande från sitt arbete och i vissa fall blir arbetet 

meningslöst för hen. En individ som är alienerad från sitt arbete, känner alltså 

åtskillnad emot det (Israel 1982, 65–66; Marx 1995, 67–69). Alienationsprocessen kan 

leda till att olika känslotillstånd eller tillstånd av alienation; (1) arbetet börjar kännas 

främmande och dess meningsfullhet vitrar och individen upplever att hen utför arbete 

enbart för andra. (2) Alienation kan även gestalta sig genom att individen känner sig 

främmande från resultaten av sitt arbete. Denna känsla förstärks, desto mer man 

försöker med tvång motarbeta den. (3) Den tredje typen innebär att individen inte 

enbart blir alienerad från sitt arbete, utan även från den sociala världen, hen känner 

inte igen sig själv (Israel 1982, 67–68; Marx 1995, 67–71). Med andra ord finns det 
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en möjlighet att reformen alienerar läraren från sin professionella roll, vilket kan leda 

till att arbetet förändras till en syssla som enbart görs pga. att man får lön för det. Med 

andra ord är en möjlig utkomma att lärare som inte lyckas, eller vill för den delen, 

stärka sin professionalism (se sid. 26) börjar i allt större grad uppleva en känsla av 

främlingskap till sin lärarroll.  

 

Ett alternativt scenario för lärarens rollutveckling är att den utvecklas i en tvärt motsatt 

riktning än den ovan presenterade. Som nämndes i beskrivningen av Hargreaves 

(2000, 172) fjärde professionella ålder, är det möjligt att professionalismen dvs. den 

professionella rollen, kan ta en ny form då läraren strävar klara av de förändringar som 

sker i hens handlingsmiljö. Enligt Hargreaves (1998, 197) framställs samarbete och 

kollegialitet ofta som fruktbara sätt att skapa lärarutveckling. Med andra ord kan lärare 

nå en ny nivå av professionalism genom kollegialt samarbete. Samarbetet sporrar till 

en slags försökskultur, vilken stärker tanken om den kontinuerliga utvecklingen som 

en del av ens yrke. Kollegialiteten är speciellt viktig vid utförande av reformer, 

eftersom det krävs samarbete för att genomföra dem. Med hjälp av samarbete och 

kollegialitet kan man med andra ord skapa effektiva organisationer som stöder sina 

individers fortsatta utveckling under hela sitt yrkesliv (Hargreaves 1998, 197–198). 

Jag anser att det är viktigt att undersöka ifall lärarna känner att de i och med reformen 

börjat samarbeta mer med sina kolleger och om de känner att detta förstärkt deras 

professionella roll. En annan fråga som även kunde vara aktuell att ställa är huruvida 

kollegialt samarbete hindra alienation från arbetet.  

 

 

3.4 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

 

I detta kapitel har jag behandlat olika teorier om styrning av offentliga samfund och 

lärarprofessionalism, för att skapa en teoretisk ram till hjälp för att kunna förstå 

förändringar i den professionella lärarrollen. För att skapa detta ramverk har jag 

behandlat två olika insynsvinklar; lärarprofessionalism och moderna former av 

styrning av offentliga samfund som kunde anses bidra till ett paradigmskifte av 

lärarprofessionalism.  
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I delen om styrningen av offentliga samfund presenteras och diskuteras teorier med 

vilka man kan beskriva de bakomliggande resonemangen för reformer och varför de 

anses vara nödvändiga för samhället. I styrningsavsnittet har jag försökt exemplifiera 

så klart som möjligt hur förändringarna som de nya styrmodellerna medför syns i 

lärarens vardag, t.ex. i form av ökade prestationskrav och ökat administrativt arbete 

(Englund & Solbrekke 2015, 177–179). Dessa fenomen anser jag att man kan koppla 

ihop med diskussionen om alienering från arbete, eftersom den förändrade 

arbetsbilden kan leda till detta tillstånd. Detta är något som även kan läsas mellan 

raderna i Hargreaves (2000) professionalism-teori. Av de presenterade 

styrningsteorierna anser jag att NPM-teorin är den mest väsentliga för denna 

undersökning, då den innehåller likheter till reformen som undersöks. NPG-teorin är 

dock viktig också, eftersom den ger vissa ledtrådar befattande vilken riktning man 

ämnar föra offentliga samfund i framtiden. Teorierna om styrning av offentliga 

samfund kunde summeras som medel för att skissera den föränderliga omgivningen 

som läraren agerar i och dessa teorier hjälper peka ut centrala aspekter som påverkar 

deras roll som lärare.  

 

Som jag redan tidigare resonerat, kan de olika typerna av lärarprofessionalism anses 

representera olika typer av professionella roller som lärare åtar sig. De olika typerna 

som presenterats, hjälper skapa en bild av lärarprofessionalismens utveckling under 

tidens lopp. Detta är dock inte det enda som professionalism-teorierna är bra för. De 

kan även förstås som idealtyper av lärarroller, som har interna spänningar sinsemellan. 

Detta underlättar analysen av forskningsmaterialet som samlats in för denna 

undersökning. Då man återspeglar reformen av andra stadiets yrkesutbildning emot 

professionalism-teorierna går det att identifiera likheter mellan reformens mål och hur 

professionalismen beskrivs utvecklas i följd. Enligt min tolkning kan reformens mål 

leda till att en sådan slags utveckling som Hargreaves (2000, 162–172) beskriver som 

den tredje och fjärde åldern av lärarprofessionalism. De två andra teorierna som jag 

presenterade i detta kapitel beskriver inte de olika typerna av lärarprofessionalism lika 

detaljerat i och med att de enbart gör en distinktion mellan två olika typer, som i någon 

mån kan anses vara varandras motpoler. De är dock användbara för skapandet av en 

slags ram eller kontext för lärarprofessionalismen. Dessutom anser jag att de olika 

typerna av lärarprofessionalism inte enbart bör tolkas genom lineär utveckling på så 
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sätt att den ena följer den andra, utan man bör även se på vilka element av bägge typ 

av professionalism faktiskt förverkligas bland andra stadiets yrkeslärare i Finland. 

 

De ovan presenterade teorierna om styrning och professionalism är i viss utsträckning 

sammanbundna. Man kunde säga att eftersom reformer av offentliga samfund 

genomförs i det moderna samhället, skapas de olika typerna av lärarprofessionalism 

som ett resultat av reformer. Med andra ord kan styrsättets mål ses som 

professionalismens resultat. De presenterade teorierna presenterar dock en renodlad 

form och verkligheten har en tendens att vara mer komplex. Då jag återspeglar 

forskningsresultaten gentemot teorierna kan det visa sig att lärarna t.ex. ställer sig mer 

emot än för reformen och att de inte anammar den nya professionalismen som 

beskrivits i teorin. Detta betyder att teorierna även kan utmana varandra, ifall 

individerna som utsätts för förändringar och styrning, inte går med på det, utan sätter 

emot, såsom Demirkasımoğlu (2010, 2048) beskrev förhållandet mellan den 

professionella autonomin och utomstående påfrestningar. Detta kan i sin tur leda till 

att den tidigare behandlade självuppfattning om ens roll som lärare (se sid 30-31) 

krackelerar och befrämjar lärare.  

 

 

4. Forskningens syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna undersökning är att studera om och hur andra stadiets 

yrkesskolreform påverkar lärarens självuppfattning av sin professionella roll och hur 

mitt sampel uppfattar att lärarprofessionen utvecklas. Jag studerar detta fenomen ur 

två synvinklar; styrning av offentliga samfund och ur lärarprofessionalismens 

synvinkel.  

 

Som jag i föregående kapitel hänfört, kan reformen av andra stadiets yrkesutbildning 

tolkas som en gestaltning av styrning av offentliga samfund (governance). Jag studerar 

i denna undersökning hur lärarna förstår förändringen av den statliga styrningen och 

hur de anser att reformen påverkar deras arbete och vardag. Denna undersöknings 

andra infallsvinkel är utvecklingen av lärarprofessionalism, mer specifikt är jag 

intresserad av hur lärarna upplever att deras profession utvecklas. Som jag tidigare 
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framfört, kan teorierna om lärarprofessionalism ses som ett makro-mönster, som 

fungerar som stöd då jag i denna undersökning är intresserad av den subjektiva 

förståelsen av lärarprofessionalism. 

 

De huvudsakliga forskningsfrågorna för undersökningen är: 

- Hur uppfattar lärarna de förändrade omständigheterna i deras handlingsmiljö? 

- Hur uppfattar lärarna att deras professionella roll förändrats i och med 

reformen? 

 

Vid analys av denna undersöknings resultat, studerar jag även om olika följder av 

reformen upplevs på olika sätt av respondenterna och vad som kunde förklara de 

möjliga skillnaderna.  

 

 

5. Material och metod 

 

I detta kapitel presenterar jag de forskningsmetoder, material och analysmetoder som 

använts i denna undersökning. Jag diskuterar även forskningens validitet och 

reliabilitet, samt min roll som forskare.  

 

 

5.1 Val av insamlingsmetoder  

 

Jag utförde undersökningen genom att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

forskningsmetod. Det kvantitativa forskningsmaterialet samlades in med hjälp av en 

elektronisk enkätundersökning, vari jag bad villiga respondenter ge sina 

kontaktuppgifter för uppföljning. Uppföljningen, som utgör andra delen av 

forskningsmaterialet, utfördes i form av semistrukturerade temaintervjuer. Individerna 

som intervjuades bestod av ett urval av de respondenter som besvarat den elektroniska 

enkätundersökningen. 

 

Orsaken till valet av detta förfaringssätt är att ämnet som studeras i denna avhandling 

är trots avgränsningar rätt så omfattande. Med hjälp av att kombinera kvantitativ 
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(enkätundersökning) och kvalitativ (intervjuer) forskningsmetod har man möjlighet att 

få en preliminär uppfattning om förhållanden, varefter intressanta fenomen kan 

undersökas noggrannare (Eliasson 2010, 31). Med andra ord, kan man ”[f]ölja upp 

intressanta iakttagelser från en kvantitativ undersökning, med att intervjua några av 

dem som svarat” (ibid. 31). Enligt Eliasson (2010, 31) får man genom triangulering, 

dvs. kombinerande av olika metoder så att de täcker olika infallsvinklar, ofta en mer 

fullständig bild än vad man skulle få ifall man använt sig av endast en metod. Genom 

att kombinera de olika metoderna ämnade jag få olika insynsvinklar i temat som 

studeras; med hjälp av kvantitativ metod kan man mäta ett fenomen ur ett brett 

perspektiv ”[f]ör att uppskatta hur utbredda olika tydliga beskrivna förhållanden och 

attityder är inom den undersökta gruppen” (Eliasson 2010, 30). Denna typs metod 

fungerar bäst då man strävar få ett undersökningsmaterial som består av numeriska 

värden, vilket bidrar till att bearbetande av resultat som fåtts genom kvantitativ 

forskning är kunde anses vara enklare än inom kvalitativ forskning.  

 

Analysen av det insamlade kvantitativa materialet kan i vissa fall anses vara lättare än 

det kvalitativa, då man dels måste förbereda analyserande av materialet genom 

strukturering av frågeenkäten före man utfört själva undersökningen. Det är dock 

ytterst viktigt att förberedelserna görs väl, eftersom det sällan är möjligt att 

komplettera denna typs undersökning på efterhand (ibid. 30). Speciellt då man 

använder sig av slutna frågor, där svarsalternativen är färdigt givna, får man med en 

rätt så stor sannolikhet användbara svar (ibid. 37). Nackdelen med kvantitativ 

forskning är att man inte får så djupgående svar, som skulle förklara respondents 

resonemang bakom hur de besvarat ifrågavarande frågor (ibid. 30). 

 

Enligt Eliasson (2010, 28), är ”[k]valitativa metoder [...] bra på att undersöka 

företeelser som kvantitativa metoder inte kommer åt, företeelser som är svåra eller 

omöjliga att kvantifiera (fastställa mängden av)”. Med hjälp av kvalitativa metoder 

kommer man alltså åt sådan information som inte går att mätas numeriskt, samt sådan 

information som enbart är åtkombar genom diskussion och följdfrågor. Kvalitativa 

metoder är dessutom flexiblare, då det i princip går att justera djupet och insamlande 

till den punkt av mättnad som krävs för ens undersökning (ibid. 27). Genom kvalitativ 

forskning kan man alltså komma åt fenomenets mening eller innebörd, då man med 

kvantitativ forskning jämförelsevis beskriver förekomst eller frekvens. Med hjälp av 



  Victor Nyberg 

37 

 

kvalitativ metod kan man alltså studera karaktären av ett fenomen och få en bättre och 

mer fullständig uppfattning om det (Holme & Solvang 1991, 85–86; Widerberg 2002, 

15). 

 

Målet med kombinerande av ovannämnda metoder var alltså att först få en helhetsbild 

av respondenternas generella åsikt om det studerade fenomenet med hjälp av 

enkätundersökningen, varefter svaren kan tolkas och de för studien mest väsentliga 

aspekterna gallras ur för ytterligare fördjupning. I detta fall utfördes denna del genom 

att intervjua ett urval av enkätundersökningens respondenter. 

 

 

5.2 Materialinsamling  

 

Till näst behandlas materialets insamling, urval och innehåll. Stycket inleds med en 

kort presentation av Bäst kunnande-nätverksprojektet, eftersom projektet spelat en 

central roll i val av ämne för avhandlingen, samt utförandet av forskningen.  

 

 

5.2.1 Att nå målgruppen 

 

För att komma åt målgruppen av denna studie, dvs. lärare inom andra stadiets 

yrkesutbildning, samarbetade jag med Bästa kunnande-nätverksprojektet, framöver 

nätverksprojektet. Nätverksprojektet är en del av undervisnings- och kulturministeriets 

(UKM) åtgärdsprogram för utvecklingen av undervisnings- och 

handledningspersonalens kunnande. Projektets syfte är bl.a. att kartlägga de centrala 

kraven och behoven som den förändrade verksamhetsmiljön dvs. yrkesutbildningen i 

tiden efter reformen ställer på kunnandet hos undervisnings- och 

handledningspersonalen. Nätverksprojektet består av ett nätverk av tio 

undervisningsanordnare som ordnar andra stadiets yrkesutbildning. Nätverket täcker 

hela landet (Bästa kunnande-nätverksprojektet, 2018a). I skrivande stund finns det 

totalt 162 undervisningsanordnare som har lov att anordna andra stadiets 

yrkesutbildning i Finland (Oiva 2019).  
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Nätverksprojektet har under år 2017 kartlagt ”[d]e centrala kraven och behoven som 

den förändrade verksamhetsmiljön och den reformerade yrkesutbildningen ställer på 

kunnandet hos undervisnings- och handledningspersonalen” (Bästa kunnande-

nätverksprojektet, 2018b). Detta var den ursprungliga orsaken till att jag var i kontakt 

med nätverksprojektet. Jag hade möte med personerna som ansvarar för 

nätverksprojektet under hösten 2017, då vi kom överens att jag skulle få tillgång till 

forskningsmaterialet som de samlat in för den ovannämnda kartläggningen. I 

utredningen deltog 1476 lärare och handledande personal inom yrkesutbildning. 

Utredningen var genomförd i samarbete mellan de utbildningsanordnare och 

yrkeslärarhögskolor som är delaktiga i nätverksprojektet. Vid utförande av 

undersökningen nåddes totalt 92 undervisningsanordnare (Heinilä, Holmlund-Norrén, 

Kilja, Niskanen, Raudasoja, Tapani och Turunen 2018, 28–29). Tanken var att jag 

skulle analysera forskningsmaterialet i denna avhandling, men efter att jag utfört en 

preliminär genomgång av materialet, konstaterade jag att materialet inte sällar sig för 

denna undersöknings syften, varefter jag bestämde mig för att samla in 

forskningsmaterialet med hjälp av en enkätundersökning. Nätverksprojektets material 

var insamlat med hjälp av tematiska gruppintervjuer, vari de rätt så specifikt 

diskuterade de olika kraven lärarna träffar på och vilka behov de har för 

överkommande av dem. Intervjuernas tematiska omfång var för snävt för min 

undersökning. Dessutom varierade dokumentationen av intervjutillfällen så pass 

mycket att jag bestämde mig för att det var tryggare att själv ansvara för 

forskningsprocessen från början till slut. 

 

Trots att nätverksprojektets material inte var användbart för denna studie, visade de 

intresse för min undersökning, eftersom andra stadiets yrkesskolreform och dess 

inverkningar inte ännu studerats extensivt. Jag kom överens med nätverksprojektet om 

att de skulle hjälpa mig med spridningen av enkäten. Under våren 2018, mötte jag med 

nätverksprojektet före enkäten skickades ut för att försäkra mig av att jag använt rätta 

termer. Orsaken till att jag valde samarbeta med nätverksprojektet för insamling av 

svar till enkätundersökningen är att jag antog att jag på detta sätt enklare skulle nå min 

målgrupp och att respondenterna skulle vara mer motiverade att svara på 

enkätundersökningen då den delades ut av ”bekanta” aktörer på fältet. Orsaken till att 

jag valde att närma min målgrupp med en enkätundersökning istället för att intervjua 

dem direkt, var för att komma åt sådana respondenter som kanske inte nödvändigtvis 



  Victor Nyberg 

39 

 

vore villiga att bli intervjuade. Jag resonerade att de godvilligt skulle fylla i enkäten 

eftersom det sker anonymt. På detta sätt kunde jag kartlägga så att säga det ”bredare 

fältets” attityder.  

 

För övrigt har det visat sig att det i vissa fall kan vara svårt att nå denna undersöknings 

målgrupp, eftersom lärare har knappt med tid och de blir ombedda att delta i olika 

underökningar. Ett annat problem är att lärarnas kontaktuppgifter inte finns i något 

slags register, varifrån de skulle vara enkelt tillgängliga. Ifall jag hade valt att närma 

mig utbildningsanordnarna själv, skulle jag ha varit tvungen att skicka min 

undersökningsförfrågan till organisationens administrativa e-postadress och lita på att 

meddelandet hittar fram till lärarna i organisationen. Genom att distribuera 

enkätundersökningen med hjälp av nätverksprojektet, antog jag att det fanns en bättre 

chans att enkäten skulle nå rätt målgrupp  

 

 

5.2.2 Elektronisk enkätundersökning 

 

Förrän jag beskriver den elektroniska enkätundersökningen vill jag påpeka att jag talat 

om ett elektroniskt frågeformulär då jag varit i kontakt med respondenterna, men 

framöver använder jag benämningen elektronisk enkätundersökning då jag hänvisar 

till enkätundersökningen ifråga. 

 

Enkätundersökningen (se Bilaga 2) utfördes under maj månad år 2018 (4-31.5.2018). 

Som tidigare nämnts, utfördes enkätundersökningen elektroniskt. Genom att utföra 

den elektroniskt, var det möjligt att tids- och kostnadseffektivt sprida undersökningen 

så brett som möjligt. För att skapa enkätundersökningen använde jag mig av 

Webropol-internetenkätprogrammet. Orsaken till att jag valde att skapa 

enkätundersökningen med ovannämnda program, är att jag tidigare arbetat med 

programmet, vilket underlättade skapande av enkäten. Dessutom är bearbetningen av 

det insamlade materialet enklare då det går att skriva ut i Excel- och SPSS-format ur 

programmet, vilket underlättar analys och skapande av diagram. 

Enkätundersökningens följebrev (se Bilaga 1), samt länken till enkätundersökningen 

distribuerades genom nätverksprojektets nätverk. Enkäten skickades till 

utbildningsanordnarna som är delaktiga i projektet. Länken till enkäten publicerades 
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även på nätverksprojektets hemsidor och Facebook-sidor. Enkäten samt följebrevet 

skickades på både finska och svenska till respondenterna.  

 

Det bör nämnas att enkäten som användes inte enbart var riktad till lärare inom andra 

stadiets yrkesutbildning, utan även till handledningspersonal. Tanken bakom detta var 

att det möjligtvis skulle varit intressant att jämföra svaren mellan dessa olika 

yrkesgrupper, speciellt då man kunde tolka att andra stadiets yrkesskolreform bieffekt 

är att dessa yrkesgruppers arbetsuppgifter överlappar mer än tidigare. Reformen bidrar 

till att lärarnas arbetsuppgifter blir mer mångsidiga och att de mer aktivt deltar i 

handledande av studerande (UKM 2017a). Med andra ord strävade jag till att inte göra 

en allt för snäv studie, då det är enkelt att gallra ut svar på efterhand och det krävs inte 

extra ansträngning att inkludera ovannämnda yrkesgrupp i studien då den utförs 

elektroniskt. Med tanke på denna avhandlings syfte och omfång, valde jag dock att 

gallra ur de svar som givits av handledningspersonal då jag analyserade det insamlade 

materialet.  

 

Till näst presenterar jag enkätundersökningens struktur. I samband med presentationen 

redovisar jag för hur jag gått till väga för att operationalisera undersökningens 

teoretiska referensram för materialinsamlingen. Operationalisering innebär att 

undersökningens teoretiska teman bearbetas till en form som är förståelig av 

undersökningens respondenter (Eliasson 2010, 12). Genom operationalisering kopplar 

man undersökningens teori till konkret en samhällspraxis (Holme & Solvang 1991, 

163). Förutom att begreppen görs förståeliga, är målet att även forma de använda 

begreppen så att de kan förstås på samma sätt av flera personer. För denna 

undersöknings del betyder det att respondenter skall förstå frågorna som ställs i 

undersökningen på samma sätt sinsemellan, men även på samma sätt som jag som 

forskare förstår dem. Med andra ord handlar operationalisering om att skapa mätbara 

begrepp som möjliggör undersökande av forskningstemat. Vid operationalisering bör 

man ta i beaktan både den teoretiska förankringen samt begreppens mätbarhet 

(Eliasson 2010, 12–13).  

 

I och med att den teoretiska referensramen som används i denna avhandling är rätt så 

mångfaldig och representerar en rätt så vid kontext (governance och 

lärarprofessionalism), bearbetade jag frågeenkäten utförligt föra att göra frågorna 
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begripliga för respondenterna. För att förankra enkätundersökningen till en mer 

samhällelig praxis utgick jag ifrån de teman som lyfts fram i samband med andra 

stadiets yrkesskolreform. Jag anser att detta förfaringssätt är väl motiverat med tanke 

på undersökningens målgrupp. Enkätundersökningen bestod av sex delar;  

 

1. bakgrundsinformation 

2. yrkeslärarens roll i och med reformen 

3. förändringar i inlärningsmiljöer 

4. förändringar av examensstrukturen 

5. förändringar inom läroanstalten 

6. övrigt om reformen 

 

I bakgrundsinformation-delen frågades bl.a. respondentens kön, utbildning, 

arbetserfarenhet, hur länge respondenten har arbetat som lärare, speciellt inom andra 

stadiets yrkesutbildning, och vilken storleks undervisningsanordnare hen arbetar för. I 

enkätundersökning frågades även inom vilket utbildningsområde läraren arbetade i 

och vilket eller vilka ämnen hen undervisar i. Utbildningsområden kategoriserades 

efter den kategorisering som använts före reformen trätt i kraft, eftersom den nya 

kategoriseringen inte fanns till förfogande (Vipunen 2019). Frågorna som frågades i 

bakgrundsinformation-delen utgör de oberoende variablerna som används för att 

jämföra respondenternas svar då enkätundersökningens resultat analyseras. Frågan om 

respondentens utbildningsbakgrund svarades fritt av respondenterna. På grund av detta 

var jag tvungen att i analysskedet göra en egen klassificering för svaren. I efterhand 

anser jag att det vore varit fördelaktigt att erbjuda färdiga kategorier för 

respondenterna.  

 

Vid materialinsamlingen skedde det även ett par misstag. Då jag skapade den 

elektroniska enkäten på Webropol, föll frågorna om respondentens ålder och landskap 

bort. Bortfallet av frågan om ålder kompenseras dock av frågan om lärarkarriärens 

längd, vilken visade sig kanske mer intressant med tanke på denna undersöknings 

syfte. Denna fråga kompenserar inte frågan om ålder totalt, men man kan dock dra 

slutsatser om respondentens ålder ifall hen har jobbat som lärare en längre tid.   
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I enkätundersökningens andra del behandlades yrkeslärarens roll i och med reformen. 

I denna del frågades respondenterna bl.a. om deras framtidssyn, utveckling av sina 

yrkeskunskaper, deras roll som lärare har förändras, arbetsbördan mängd och om de 

känner sig stressade över de förändringar som skett i deras handlingsmiljö. Syftet med 

denna del var att undersöka styrningens påverkan och huruvida lärarprofessionalismen 

utvecklats.  

 

I följande del av enkäten behandlades förändringar i inlärningsmiljöer. I denna del 

ställdes frågor gällande digitalisering och ökning av samarbete med näringslivet. De 

förenämnda fenomenen hör till reformens mål och användes i denna undersökning för 

att undersöka vad lärarna anser om dessa fenomen, som möjligtvis kan tolkas hota den 

professionella lärarrollen, samtidigt som de kan anses bidra till utveckling av 

lärarprofessionalismen. Enkätens fjärde del handlade om förändringen av 

examensstrukturen inom andra stadiets yrkesutbildning. Syftet var att studera om 

respondenterna upplevde att förändringen av examensstrukturen förändrar lärarnas 

professionella roll. I enkätundersökningens femte del frågades respondenterna om 

förändringar inom läroanstalten, bl.a. hur de upplever samarbetet mellan personal, 

trivseln på arbetsplatsen och huruvida lärarna upplever sig vara uppskattade av sin 

arbetsgivare och sina kolleger. I den sista delen av enkätundersökningen ställdes de 

övriga frågor om reformen, bl.a. om statlig styrning, arbets- och näringslivets 

påverkan, lärarnas individuella förnyelseförmåga samt vilka risker reformen anses 

medföra. För att få mätbara svar i enkätundersökningen (se Bilaga 2) använde jag mig 

av frågor med färdigt givna svarsalternativ. Enkätundersökningens svar finns på två 

datanivåer; nominalskalan och ordinalskalan (Ejlertsson 2005, 112–113). 

Enkätundersökningens bakgrundsinformationsfrågor mäts enligt nominalskalan. 

Mätvärden som är på ordinalskalan kan man för den delen rangordna. Med dessa 

mätvärden kan man t.ex. mäta en grupp personers subjektiva åsikt om någonting (ibid. 

114).   

 

I enkätundersökningen användes även frågor med öppna svarsfält. Dessa användes på 

två olika sätt; som enskilda frågor och som följdfrågor till flervalsfrågor. Syftet med 

följdfrågorna var att få en bättre bild av varför respondenterna svarat på någon fråga 

på ett visst sätt. Eftersom de öppna frågornas svar inte går att kvantifiera, analyseras 

dessa kvalitativt. En annan motivering till användningen av frågor med öppna svarsfält 
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i enkätundersökningen är att respondenten på detta sätt ges möjligheten att berätta 

sådan information som inte nödvändigtvis går att fångas med färdiga svarsalternativ.  

 

 

5.2.3 Kompletterande temaintervjuer 

 

Intervjuerna utfördes som semistrukturerade temaintervjuer. Denna typs intervjuer är 

en mellanform av strukturerad- och öppen intervju. Strukturerade intervjuer innebär 

att frågorna och svarsalternativen är färdigt givna. Enkätundersökningar, som den 

ovan presenterade, är ofta strukturerade intervjuer. I andra ändan av 

intervjuformsspektrumet är öppna intervjuer eller icke-strukturerade intervjuer. 

Kännetecknande för öppna intervjuer är att intervjuaren tar reda på olika sidor av den 

intervjuades intressen och behandlar olika teman under diskussionens lopp. Genom de 

nya teman skapas nya tankebanor och hypoteser som kan testas under intervjuns lopp. 

Icke-strukturerade intervjuer kunde beskrivas likna en livlig diskussion. Om man 

jämför strukturerade och icke-strukturerade intervjuer utifrån resultats synvinkel, 

kunde man säga att forskaren ungefärligen vet hurudana svaren kommer att vara vid 

användning av strukturerad intervju i och med att hen på förhand tänkt ut hur materialet 

skall analyseras. Icke-strukturerade intervjuers svar kan däremot inte förutspås på 

förhand och materialet kan analyseras först efter intervjun är utförd (Hirsjärvi & 

Hurme 1985, 29–31). Eftersom jag hade en uppfattning om vad jag ville få mer 

information om inom ramen för denna undersökning, valde jag att utföra 

semistrukturerade intervjuer.   

 

Semistrukturerade temaintervjuer sällar sig för undersökning av likartade fenomen 

som kan undersökas med öppna intervjuer, t.ex. fenomen som den intervjuade inte 

dagligen talar om såsom värderingar, ideal och motiv. Med semi-strukturerade 

intervjuer syftar man likt öppna intervjuer att komma åt icke-verbal information och 

dolda innebörd som man enbart kommer åt genom intervju (Hirsjärvi & Hurme 1985, 

31, 35). Till exempel kan man under intervjutillfället iaktta hur respondenten svarar 

på en fråga, hur hen gestikulerar eller betonar något visst ord. Med andra ord ”läser 

man mellan raderna”. Till skillnad från öppna intervjuer där ordet är fritt så att säga, 

har semi-strukturerade intervjuer en tematisk förankring dvs. forskaren vet 

ungefärligen vad hen vill få reda på av den intervjuade. Forskningsmetoden har även 
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kallats för ”den fokuserade intervjun” (övers. the focused interview) (Hirsjärvi & 

Hurme 1985, 35). Till denna intervjumetods karaktäristika hör bl.a. att forskaren vet 

att den intervjuade har kännedom om det som hen intervjuas om, intervjuaren har i 

förväg en viss förståelse om det undersökta fenomenet och har formulerat vissa 

antaganden om det. Syftet med en semi-strukturerad är att komma åt den intervjuades 

subjektiva uppfattning om fenomenet som forskas (Hirsjärvi & Hurme 1985, 36). Vid 

utförande av semi-strukturerade intervjuer har intervjuaren färdigt formulerade frågor, 

men diskussionen låts dock löpa på den intervjuades villkor. Med andra ord är 

tematiken för intervjun i stora drag definierad och klar för båda parterna (Hirsjärvi & 

Hurme 1985, 38). Eftersom jag gjort det grundläggande arbetet kring forskningstemat 

i form av en enkätundersökning, ansåg jag att semistrukturerade intervjuer sällade sig 

mest lämpligt för denna undersöknings syften. Mitt förfaringssätt skulle antagligen ha 

varit annorlunda ifall jag inte skulle haft enkätundersökningen som botten. Jag tror att 

jag kom bättre åt den eftersträvade informationen i och med att jag hade en preliminär 

uppfattning om vad som det lönar sig att fråga av respondenterna.  

 

Som jag nämnde i kapitlets föregående del, bad jag respondenterna som besvarade 

enkätundersökningen lämna sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten ifall de var 

intresserade att intervjuas ytterligare för undersökningen. Av lärarna som svarade på 

enkäten, gav 22 respondenter sina kontaktuppgifter. Utifrån detta urval valde jag fem 

respondenter som jag intervjuade. Vid val av respondenter var målet var att få ett 

mångsidigt sampel. För att åstadkomma detta, använde jag mig av följande kriterier; 

språk, ort, tjänstetid och ämnet de undervisar i. Dessutom granskade jag hur de svarat 

i enkätundersökningen. Med hjälp av de ovannämnda sorteringskriterierna fick jag ett 

så mångfaldigt sampel som var möjligt med urvalet till förfogande. Efter att jag valt 

de potentiella respondenterna, skickade jag en intervjuinbjudan (se Bilaga 3) per epost 

till dem. Jag fick inte kontakt med några av de ursprungliga intervjukandidaterna och 

hamnade skicka inbjudan en andra runda. Då jag fått kontakt med fem respondenter, 

kom jag överens om intervjutillfällen med dem. Intervjuerna utfördes under oktober 

månad 2018. Jag utförde intervjuerna under två dagars lopp. Att utföra fler intervjuer 

under samma dag var ett medvetet val, eftersom jag på detta sätt hade bättre 

förutsättningar att vara konsekvent vid utförande av dem.  

 



  Victor Nyberg 

45 

 

För utförande av intervjuerna gjorde jag en intervjumanual (se Bilaga 4) där jag utgick 

ifrån enkätundersökningens svar. För att hålla intervjuerna kompakta och för att 

komma åt den information som intresserade mig mest, lärarnas rollförändring, 

lämnade jag bort mindre väsentliga teman som frågades i enkätundersökningen. I 

intervjuerna fokuserade jag på att undersöka lärarnas arbetsförhållanden, förändring 

av lärarroll och styrningens möjliga inverkan på den. Intervjumanualen var indelad i 

fem delar; inledande frågor, frågor om arbete, frågor om ökat samarbete med 

näringslivet, frågor gällande lärarrollen och avslutande frågor.  

 

Intervjuerna utfördes per Skype och telefon. Meningen var att alla intervjuer skulle 

utföras som videosamtal med hjälp av Skype, eftersom jag möjligen kunde haft nytta 

av att se hur respondenten gestikulerar under intervjuns lopp och de skulle på 

motsvarande sätt ha sett mitt kroppsspråk. I de fall där respondenten inte lyckades få 

Skype att fungera, gjordes intervjun per telefon. Intervjuernas längd varierade från ca. 

20 minuter till 45 minuter.  

 

 

5.2.4 Forskningsetik 

 

Vid utförande av undersökning, är det viktigt att man gör det på ett etiskt sätt, dvs. 

man är transparent gentemot sina respondenter och förklarar vad undersökningen 

handlar om. Dessutom bör man informera respondenterna om deras rättigheter, hur 

man forskningsmaterialet kommer att behandlas och hur man försäkrar 

respondenternas anonymitet. Man bör även tacka på förhand (Esaiasson 2007, 268).  

 

Som jag nämnt tidigare kapitlet, skickade jag ett följebrev (se Bilaga 1) med inbjudan 

till enkätundersökningen. I följebrevet förklarade jag vad undersökningen handlar om 

och hur jag utför materialinsamlingen. Utöver detta försäkrade jag för respondenterna 

att deras svar behandlas konfidentiellt och att respondenterna anonymiseras ifall de 

behandlas i avhandlingen. Dessutom intygade jag i början av enkätundersökningen (se 

Bilaga 2) att materialet endast kommer att användas i forskningssyfte och att det inte 

tilldelas till tredje parter.   
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Då jag utförde temaintervjuerna, påbörjande jag intervjuerna genom att gå igenom 

undersökningens premisser med respondenterna. Jag klargjorde för de intervjuade att 

deltagande i undersökningen är fullständigt frivilligt och berättade kort om vad 

undersökningen handlar om. Jag berättade även hur länge intervjun ungefärligen tar 

och att jag bandar in den. Ytterligare gick jag igenom den intervjuades rättigheter och 

hur jag behandlar, använder och förvarar forskningsmaterialet. Bland annat försäkrade 

jag att materialet inte överlåts åt tredje parter och att respondenterna pseudonymiseras 

ifall jag hänvisar till dem i avhandlingen. Genom de beskrivna förfaringssätten, följde 

jag Forskningsetiska Delegationens etiska principer för samhällsforskning 

(Forskningsetiska delegationen, 2009). Jag anser att jag gett respondenterna tillräcklig 

information om undersökningen och rättigheterna de har som informant. 

 

 

5.3 Analysmetoder 

 

I detta avsnitt presenterar jag de analysmetoder jag använt mig av för att tolka det 

insamlade materialet för denna undersökning. Eftersom jag samlat in både enkät- och 

intervjumaterial, har jag använt mig av olika analysmetoder för analys av materialet.  

 

 

5.3.1 Kvantitativ analys 

 

Som tidigare nämnts i detta kapitel, samlades det kvantitativa materialet med hjälp av 

en elektronisk enkätundersökning. Fokus i den kvantitativa analysen var att illustrera 

de mest intressanta resultaten med tanke på forskningsfrågorna. För att visa 

svarsfördelningen mellan respondenterna vid analys av en variabel, har jag räknat ut 

svarsfrekvensen för varje fråga. Dessa illustreras med hjälp av frekvenstabeller 

(Ejlertsson 2005, 115–116). Då jag undersökt samverkan mellan två olika variabler 

har jag även gjort statistisk analys för att testa om det finns ett samband mellan 

variablerna i fråga. För denna undersöknings del, har jag använt mig av Chitvå-test.  

 

Jag har inte gått in för att undersöka orsakssamband över hela materialet, då jag med 

enkätundersökningen snarare velade undersöka hela samplets generella attityd 
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gentemot undersökningens tema. Vid analys av forskningsmaterialet fokuserade jag 

på en eller två frågor per delområde som jag ansåg vara centrala med tanke på denna 

undersöknings forskningsfrågor. Frågornas samband testades med följande variabler; 

kön, arbetserfarenhet, utbildningsområde. Jag valde dessa oberoende variabler, 

eftersom jag ansåg att det vore intressant att veta om det finns något samband mellan 

dessa variabler och lärarnas uppfattning om reformen. Vid testning av samband 

lyckades jag inte hitta några statistiskt signifikanta samband. Jag antar att detta beror 

på urvalets storlek. Jag har dock inkluderat korstabeller som jag anser illustrera 

skillnader mellan de olika bakgrundsvariablerna som är intressanta ur denna 

undersöknings synvinkel.  

 

Resultaten, resultatens spridning och bakgrundsvariabler illustreras med hjälp av 

tabeller, figurer och sammanfattning av det insamlade materialet. 

Enkätundersökningens material beskrivs även i löpande text samt tolkas i relation till 

forskningsfrågorna. 

 

 

5.3.2 Kvalitativ analys 

 

Kvalitativt forskningsmaterial kan analyseras på olika sätt och ur olika synvinklar; 

analysen kan vara materialbaserad där utgångspunkten är att man fokuserar på 

analysen efter att själva undersökningen är utförd. Med andra ord styr inte teorin 

insamlingen av materialet desto vidare, men materialet återspeglas dock emot det i 

analysskedet. Den andra typen av analys kallas teoribunden analys, vilket innebär att 

det finns ett visst samband mellan tidigare teori och analysen. I denna typs analys, styr 

inte teorin forskningens gång, utan den fungerar snarare som ett hjälpmedel för att 

förstå och tolka det som respondenterna säger och sätta det i ett bredare, 

samhällsvetenskapligt sammanhang. Den tredje typen av analysmetod är teoribaserad 

analys. Denna typs analys baserar sig på en teoretisk ram. I denna slags analys kunde 

man säga att teorin styr formuleringen av forskningsfrågor och analysen av 

undersökningsmaterialet (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–101). I denna undersökning har 

jag använt mig av teoribunden analys. Jag har utgått ifrån ett teoretiskt ramverk vid 

formulerande av intervjufrågorna. Jag här även tagit i beaktan de ämnesområden som 

jag funnit mest intressanta med tanke på reformen av andra stadiets yrkesutbildning. 
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Med andra ord har teorin fungerat som stöd vid utförande av undersökningen, 

samtidigt som jag även låtit materialet styra forskningens riktning.  

 

Den kvalitativa analysen utfördes på tre nivåer; 1) kodning, 2) tematisering och 3) 

summering (Hjerm & Lindgren 2010, 87). Genom kodning skapar man ordning på 

data, eller reducerar data, för att göra det mer hanterbart. Med hjälp av kodning, kan 

man få fram den mest väsentliga informationen för undersökningen. Syftet är att man 

med hjälp av nyckelord, vilka kallas koder, sorterar materialet, för att hitta. Dessa 

koder bildar kategorier (Hjerm & Lindgren 2010, 87–89). Till exempel skapade jag en 

kod för citat där respondenterna talade om hur deras arbete har ökat pga. att de är 

tvungna att göra mer anteckningar. Dessa koder utgjorde tillsammans kategorin för 

ökad byråkrati inom läraryrket. Efter att data kodats extensivt och dess mättnad nåtts, 

tematiseras data (Hjerm & Lindgren 2010, 91). Tematisering av data är det följande 

steget, där man ser hur de tidigare nämnda koderna relaterar sig till varandra och 

hurudana mönster de skapar. Med andra ord strukturera man materialet noggrannare 

för att åskådliggöra materialets huvudsakliga tematiska mönster. Även denna process 

genomförs ända tills mättnad nås (Hjerm & Lindgren 2010, 94). I praktiken klumpade 

jag ihop de ovannämnda kategorierna till större helheter, vilka utgör undersökningens 

huvudteman t.ex. styrning och autonomi och lärarrollens utveckling. Efter detta 

summeras materialet, vilket innebär att man börjar dra slutsatser av de fynd som gjorts 

i materialet. (Hjerm & Lindgren 2010, 114). Hjerm och Lindgren (2010) poängterar 

att kvalitativ analys och dess analysnivåer är iterativa, dvs. analysen av kvalitativt 

material sker inte lineärt, utan den baserar sig snarare på flera omgångar av genomgång 

av materialet på olika nivåer. An efter att materialet tolkas och omtolkas, skapas det 

en bättre uppfattning om forskningsmaterialet. Tolkningsprocessen kan även ske i 

olika ordning än den ovan beskrivna (Hjerm & Lindgren 2010, 95). Eftersom jag 

använde mig av enkätundersökningens svar som botten vid formulering av frågorna 

för de individuella intervjuerna, kunde man säga att jag i viss grad tematiserat 

materialet redan i förväg. Jag återkommer till detta vid presentationen av 

undersökningens resultat.  
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5.3 Forskningens reliabilitet och validitet 

 

Även om reliabilitet och validitet är viktigt inom både kvantitativ och kvalitativ 

forskning, är dessa begrepp mer rotade till kvantitativ forskning. Vissa forskare anser 

att man snarare borde använda sig av begrepp såsom trovärdighet och bekräftelse då 

man för diskussion gällande kvalitativ forskning (Repstad 2007, 151–152).  Jag 

behandlar därför enkätundersökningens reliabilitet och validitet i spetsen, medan jag 

tillämpar samma begrepp vid behov då jag diskuterar om undersökningens kvalitativa 

del. Detta avsnitt bör betraktas som allmänt gällande för hela undersökningens 

forskningsmaterial.  

 

”Reliabiliteten handlar i grund och botten om ifall undersökningen är pålitlig – att den 

går att upprepa och då ge samma resultat” (Eliasson 2010, 14). Med andra ord stiger 

en undersöknings trovärdighet ifall man kan lita på att få liknande resultat ifall man 

utför undersökningen på nytt (Eliasson 2010, 15). Eftersom det ofta inte är möjligt att 

utföra forskningen på nytt vid en annan tidpunkt, är det desto viktigare att man redan 

före utförande av undersökningen försöker få en hög pålitlighet genom att göra 

undersökningens variabler så mätbara som möjligt (Holme & Solvang 1991, 169). I 

och med att enkätundersökningen är noggrant dokumenterad och tillgängliga vid 

behov, kunde undersökningen utföras på nytt av en annan forskare. 

Enkätundersökningens svar kan anses ha en rätt så hög reliabilitet eftersom dess frågor 

är formulerade på ett mätbart sätt. Det visade sig dock att vissa frågor tolkats på olika 

sätt av respondenterna, något som kunde ha undvikits genom bättre frågeformulering. 

Då jag utförde undersökningen, upplevde jag även att reformen inte totalt 

konkretiserats ännu för alla respondenter, då vissa respondenter svarade rätt så vagt 

och var aktsamma om att ta stark ställning till reformen.  

 

Ur en forskningsteknisk synvinkel anser jag att undersökningen kan anses vara pålitlig 

i och med att forskningsprocessen är noggrant dokumenterad, vilket möjliggör att 

undersökningen kunde utföras på nytt. Ifall man åsidosätter faktumet att fenomenet 

som undersöks är en pågående process, anser jag att det vore möjligt att få likartade 

svar om undersökningen upprepades.  
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Validitet handlar om undersökningens mätbarhet dvs. huruvida undersökningen mäter 

det som det är meningen att den skall mäta (Eliasson 2010, 16). Jag anser att 

enkätundersökningen lyckats mäta det som skulle mätas. Enkäten kunde dock ha varit 

mer kompakt. Vid analys av materialet märkte jag att jag samlat in sådan information 

som inte är väsentlig för denna undersökning.  

 

En aspekt som påverkar forskningens validitet är faktumet att jag inte hade 

möjligheten att värdera svarsprocenten för enkätundersökningen då den distribuerades 

fritt av nätverksprojektet och på internet. Det är även svårt att värdera hur 

undersökningens urval motsvarar hela populationen, eftersom jag inte hittat någon 

exakt siffra för hur många lärare som arbetar inom andra stadiets yrkesutbildning i 

Finland. I utbildningsstyrelsens senaste undersökning om lärare i Finland deltog 9454 

lärare som arbetar inom andra stadiets yrkesutbildning (Kumpulainen 2017, 85). 

Svarsprocenten för undersökningen var ca. 66 %. Detta betyder att hela populationens 

storlek kan beräknas vara ca. 14300 lärare.. Av undersökningens deltagare var 56 % 

kvinnor och 44 % män (Kumpulainen 2017, 84). Denna undersöknings könsfördelning 

ligger rätt så nära den förenämnda, då 62 % av respondenterna var kvinnor och 38 % 

män.. Även om mitt urval är litet jämförelse, kunde jag tänka mig att resultaten i viss 

mån reflektera lärarpopulationen könsmässigt i alla fall. Kumpulainens (2017) 

publikation innehåller inte information om arbetserfarenhet som lärare, så det går inte 

att jämföra.  

 

Gällande intervjuundersökning, bör man enligt Repstad (2007) vara mån om 

forskningseffekten, hur man kommit åt intressant information och huruvida 

respondenten berättar om första- eller andrahandserfarenhet under intervjun. Till 

exempel är spontana yttringar en indikator för att svaret är genuint (Repstad 2007, 

153). Forskningseffekten handlar om att respondenten beter sig på annat sätt då hen 

möter forskaren, vilket kan leda till att forskningsresultaten förvrängs (Repstad 2007, 

70). Ifall intervjuundersökningen återspeglas emot dessa kriterier, kan 

undersökningens validitet anses vara på bra nivå. Det är svårt att säga om 

forskningseffekten hade en inverkan på intervjun, men eftersom jag förklarade i början 

av intervjun för respondenten hur den utförs, hur materialet behandlas och hur deras 

anonymitet garanteras, anser jag att jag fick genuina svar. Dessutom svarade 
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respondenterna rätt så spontant på frågorna, samtidigt som de i flera fall förde 

diskussionen i en icke i förhand planerad riktning.  

 

 

5.4 Forskarens roll  

 

Som jag i inledningen av avhandlingen berättade, arbetar jag på undervisnings- och 

kulturministeriet på avdelningen som ansvarar för andra stadiets yrkesutbildning. Jag 

anser därför att det är befogat att kort diskutera min roll som forskare och hur den 

möjligtvis påverkat undersökningens resultat. 

 

Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar bl.a. för styrningen och finansiering av 

andra stadiets undervisningsanordnare. I detta fall betyder det att min arbetsgivare 

finansierar de läroanstalter som denna undersöknings respondenter, lärarna, arbetar 

för. Enligt Repstad (2007, 90–91) skall man vara försiktig då man forskar i miljöer där 

man känner de som man forskar, eftersom det kan finnas t.ex. lojalitetsband och 

konkurrens bland respondenterna som kan störa forskningen. I detta fall handlar det 

kanske mest om att respondenterna ser studien som en rak kanal till det statliga 

beslutsfattande organet, samtidigt som min forskarroll muddras upp pga. möjliga 

uppfattningar om att jag har en dubbelroll som kan påverka negativt organisationen 

som respondenterna är anställda vid. I vissa fall kan det dock vara nyttigt att 

respondenterna känner forskaren eftersom de lättare kan öppna sig för en och kan ge 

noggrannare svar då de vet att forskaren har kunskap om ämnet (Repstad 2007, 90–

91). För transparensens skull och av forskningsetiska skäl valde jag att berätta för 

respondenterna att jag arbetar på undervisnings-och kulturministeriet. Jag resonerade 

att undersökningen skulle få större vikt i och med att respondenterna var medvetna om 

min dubbelroll. Dessutom hoppades jag på att få fler svar till enkätundersökningen då 

den kunde tolkas som viktig när ministeriet associeras med den. För att minimera 

missförstånd har jag tydligt förklarat min roll och forskningens syften då jag varit i 

kontakt med respondenterna Jag är övertygad om att forskningens syfte och dess 

opartiska natur signalerades klart till de deltagande. 
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6. Presentation av resultat och analys  

 

I detta kapitel presenteras undersökningens resultat. Kapitlet inleds med en kort 

redogörelse av kapitlets strukturering, varefter generell information om 

enkätundersökningens deltagare presenteras. Jag presenterar även 

intervjurespondenterna kort. Efter detta presenteras och tolkas forskningsmaterialet. 

 

 

6.1 Presentationsform 

 

Jag presenterar forskningsresultaten från både enkätundersökningen och 

temaintervjuerna samtidigt, eftersom båda materialen är tematiskt indelade och hänger 

ihop. På grund av den tematisk indelning, är det fördelaktigt för analysen att behandla 

resultaten samtidigt, då det möjliggör att materialet kan preliminärt tolkas på en allmän 

nivå varefter det är möjligt att gå in på detalj vid fenomen som är signifikanta för 

forskningens tema (Eliasson 2010, 31). Dessutom presenteras resultaten tematiskt De 

tematiska helheterna som jag utgår ifrån, är en hybrid av de teman som använts i 

materialinsamlingarna. Syftet är att åskådliggöra de mest intressanta fynden som gjorts 

vid analysen av forskningsmaterialet.  

 

De kvantitativa resultaten kommer främst att presenteras genom återspegling av 

forskningsresultaten i textform och med hjälp av tabeller, bl.a. frekvenstabeller och 

korstabeller för utvalda intressanta resultat (Ejlertsson 2005, 115–116, 123–125). Det 

kvalitativa intervjumaterialet skillras genom förklaringar av vad respondenterna 

svarat, vilket jag ytterligare belyser med direkta citat från intervjuerna. Eftersom fyra 

av intervjuerna utfördes på finska, har jag översatt citaten till svenska. I samband med 

detta, korrigerade jag språket en aning för att förbättra läsbarheten och för att skydda 

respondenternas anonymitet. Originalcitaten är bifogade i slutet av avhandlingen (se 

Bilaga 5).  

 

  



  Victor Nyberg 

53 

 

6.1.1 Enkätrespondenterna 

 

Enkäten besvarades av 79 andra stadiets yrkeslärare eller handledare på 

enkätundersökningen. Av dessa var 55 andra stadiets yrkeslärare. 

Forskningsmaterialet som behandlades för denna undersökning avgränsades till dessa 

55 respondenter, eftersom lärarna är i fokus i denna undersökning. Vid analysen av 

forskningsmaterialet framkom det att det finns internt bortfall vid vissa frågor, dvs. 

vissa respondenter hade låtit bli eller glömt svara på enstaka frågor. Detta betyder att 

vissa frågor har ett mindre n-värde än vad hela enkätundersökningen har (Ejlertsson 

2005, 121–122).    

 

Av respondenterna var 62 % kvinnor och 38 % män (N=55). 49,1 % av respondenterna 

hade högre högskoleutbildning, 41,8 % lägre högskoleutbildning, medan 3,6 % 

meddelat att de har en övrig utbildning, vilket jag i denna undersökning tolkar som 

lägre utbildning än de förenämnda (N=53). 94,4 % av respondenterna arbetade på 

heltid och 5,6 % på deltid som lärare (N=54). 90,9 % av respondenterna arbetar för en 

stor undervisningsanordnare, 7,3 % för en medelstor och 1,8 % för en liten (N=55). 

Fem respondenter svarade på svenska och 50 på finska. Respondenternas procentuella 

fördelning enligt arbetserfarenhet presenteras nedan i tabell 3.  

 

Tabell 3. Fördelning enligt arbetserfarenhet inom yrkesutbildningen (N=54) 

 

Hur länge har du sammanlagt 

arbetat som lärare inom andra 

stadiets yrkesutbildning? 

% 

Under 1 år 1.9 

1–5 år 7.4 

6–10 år 25.9 

11–20 år 40.7 

Över 20 år 24.1 

Sammanlagt 100.0  

 

Överlag har respondenterna arbetat rätt så länge som lärare (Tabell 4). Alla 

respondenter har minst ett till fem år erfarenhet som lärare. De flesta respondenterna 

har 11 till 20 år arbetserfarenhet som lärare, medan näststörsta grupp har över 20 års 

arbetserfarenhet som lärare.  
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Tabell 4. Fördelning enligt arbetserfarenhet som lärare (N=53) 

 

Hur länge har du sammanlagt 

arbetat som lärare? 

% 

Under 1 år 0.0 

1–5 år 7.5 

6–10 år 20.8 

11–20 år 39.6 

Över 20 år 32.1 

Sammanlagt 100.0 

 

Enkätens (Bilaga 2) respondenter undervisar inom alla utbildningsområden, förutom 

det naturvetenskapliga utbildningsområdet. Vid analys av svaren, märkte jag att fler 

av respondenterna svarat på flera svarsalternativ på denna fråga (N=73). På grund av 

detta går det inte generalisera fördelningen mellan de olika utbildningsområdena. I 

medeltal undervisar undersökningens lärare inom 1,33 utbildningsområden.  

 

 

Figur 1. Fördelning enligt utbildningsområden som lärarna undervisar i (N=73). 
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Fördelningen mellan de olika utbildningsområdena visas i figur 1. De flesta undervisar 

inom ett utbildningsområde, men vissa respondenter undervisar inom två, medan det 

även fanns en respondent som anfört att hen undervisar inom fyra utbildningsområden 

och en som undervisar inom sju olika utbildningsområden. De tre tydligt största 

utbildningsområdena är teknik- och kommunikation, social-, hälso- och idrottsområdet 

och det samhällsvetenskapliga området. För övrigt kan man konstatera att 

undersökningens sampel har en god spridning över de olika utbildningsområdena. I 

detta skede bör det klargöras att utbildningsområde inte är samma sak som 

utbildningsämne. De olika ämnen som lärare undervisar i ingår i dessa nio kategorier. 

 

6.1.2 Intervjurespondenterna  

 

Som tidigare nämnts, intervjuade jag fem lärare för undersökningen. De intervjuade 

lärarnas grundinformation presenteras i tabell 5. Respondenternas namn har ändrats, 

för att skydda deras anonymitet.  

 

Tabell 5. Temaintervjuernas respondenter 

 

 

Som det framgår ut tabellen (Tabell 5), är respondenterna av olika ålder och de lär 

inom olika ämnen och branscher. Dessutom varierar längden av deras karriärer. 

Respondenterna var från Lappland, Österbotten, Mellersta Finland och Birkaland. För 

att säkerställa respondenternas anonymitet, berättar jag inte varifrån vem är. 

 

Variation enligt ålder och arbetserfarenhet skulle gärna fått vara större. Speciellt vore 

det varit bra att intervjua en yngre person med mindre arbetserfarenhet, som kunde 

tänkas representera en yngre generation av lärare. Å andra sidan hade dessa 

Respondentens 

namn 
Ålder Kön Läroämnen  

Arbetserfarenhet som 

lärare (år) 

Emma 38 Kvinna Fordonsteknik 15 

Liisa 45 Kvinna Hälsobranschen 15 

Anja 62 Kvinna Engelska, svenska 36 

Hanna 52 Kvinna Restaurangbranschen  12 

Markku 62 Man 
Teckenspråk, 

hälsobranschen 
20 
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respondenter enligt mig en god uppfattning om läraryrket och hur det förändrats under 

deras tid som yrkesidkare, vilket är värdefull information med tanke på 

undersökningens premisser. För övrigt bör det nämnas att Emma är finlandssvensk 

medan de andra respondentern är finskspråkiga. Markku arbetar för en liten 

undervisningsanordnare, då resten av respondenterna arbetar för stora. Framöver 

använder jag mig av benämningen ”intervjurespondenterna” då jag hänvisar till de 

ovan presenterade respondenterna, för att differentiera dem ifrån 

enkätundersökningens respondenter. Till näst presenteras undersökningens resultat.  

 

 

6.2 Förändring av lärarens vardag 

 

Jag påbörjade temaintervjuerna med att be respondenterna beskriva en typisk 

arbetsdag och hur den möjligtvis har förändrats i och med reformen. Syftet var att 

påbörja intervjun lätt och att få den intervjuade i rätt sinnestillstånd genom att låta dem 

berätta om ett ämne som de känner väl.   

 

De intervjuade lärarna berättade att det egentligen inte finns någon typisk arbetsdag, 

utan att alla dagar ser lite olika ut. Den mest markanta skillnaden som flera 

respondenter påpekade är att de inte i dagens läge mer kan utgå ifrån att alla lär sig på 

samma sätt. Markku karaktäriserar sin arbetsdag som att ”[m]an kunde säga att en 

slags permanens fattas och att situationen på sätt och vis förändras hela tiden och det 

är hektiskt” (Markku)1. Fler av intervjurespondenterna berättar att det blivit svårare att 

handskas med undervisningshelheten som de ansvarar för. Enligt dem ställer den 

fortlöpande ansökan till utbildning och den personlig utvecklingsplan för kunnande 

nya utmaningar för det vardagliga arbetet som lärare.  

 

[B]yggande av de personliga studiestigarna kräver ännu 

mer kunskap, man måste kunna läsa mänskans historia, 

vilka tidigare examina hen har avklarat och hurudan 

arbetserfarenhet hen har, för att sedan kunna bygga en bra 

[studie] stig. (Hanna)2 

 

Flera av intervjurespondenterna anser dock att det är en bra sak att man satsar på 

utvecklande av undervisningsväsendet i Finland. Vissa anser att man alltid har varit 
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tvungen att fundera på arbetsmetoder och utveckla dem vid behov. Enligt flera 

respondenter skapar de större gruppstorlekarna och den diversifierade 

studerandeskaran de främsta utmaningarna för tillfället.   

 

På det sättet har det skett en förändring… då studerande nu 

börjar [under hösten] […] då vi har fyra perioder […] så 

har det kommit studerande med i mitten av den första 

perioden, både unga och vuxna, till samma grundexamens 

grupp… När de kommer i mitten av kursen, måste man 

fundera hur de får fatt de andra studerande som redan har 

avlagt [kursen halvvägs]. (Anja)3 

 

Med andra ord krävs det flexibilitet av läraren för att man skall kunna undervisa alla 

studerande ändamålsenligt. Fler av respondenterna ansåg att de måste lägga allt mer 

tid på handledning och evaluering av studerandes kunskaper, för att skräddarsy 

undervisningen så att den passar de olika studerande. Enligt Emma, Markku och Anja 

innebär detta i praktiken att man i många fall måste planera lektionen så att den kan 

utföras på flera olika sätt. Markku resonerade förändringen på följande sätt: 

 

De yrkeshelheter och ämnen, i alla fall de som jag 

undervisar i, är svårare att leda […] då man i princip måste 

anpassa den undervisning som tidigare gavs genom 

traditionell timundervisning till alla studerande, till tre 

olika format, då den nu erbjuds som olika slags 

internetstudier och personifierade studier tidvis. (Markku)4  

 

För vuxnas del handlar det enligt Anja om att gå igenom hurudan kunskap de 

möjligtvis redan har och vad som behöver studeras. Det handlar enligt henne om att ta 

redan på ”[s]tuderandens viljetillstånd, att vill hen sitta med de unga i samma grupp 

på lektion och göra uppgifter, och på så sätt inskaffa kunskap, eller vill hen utföra 

studierna mer självständigt med hjälp av en internetkurs … eller visar hen rakt sin 

kunskap genom yrkesprov” (Anja)5. Anja beskriver förändringen som att ”[d]å det 

tidigare funnits olika studerande i den bemärkelse att det funnits studerande som 

kräver särskilt stöd […] har vi nu också studerande [vars studier] kräver 

skräddarsyende” (Anja)6. Det är tydligt att kombinerandet av ungdoms- och 

vuxenutbildningen, som gjordes som en del av reformen, har skapat variation i skaran 

studerande som lärarna numera undervisar. Det ovan beskrivna sättet att ordna 
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undervisningen kan även anses vara mer krävande för studerande, eftersom det även 

krävs mer av dem då undervisningen inte enbart ordnas som klassrumsundervisning. 

 

[D]å ja nu har börjat med ungdomar igen, så e ju he […] 

att vi har väldigt lite närstudietillfällen och he betyder att 

de måst bli större krav på studerande att inhämta kunskap 

själv […] många som har varit i mindre grupp eller har haft 

assistens i högstadiet så e helt ut o bollar […] he e som 

alldeles för stort steg åt dem, de fattar inte att de måste 

faktiskt ta eget ansvar [över sina studier]. […] Då kan de 

bli ett cirkus, om inte de fattar att de måst som jobb på lite 

egen hand. (Emma)7 

 

Emma tillade att unga studerande inte helt insett hur mycket reformen påverkar själva 

inlärningsprocessen. Enligt henne har andra stadiets yrkesutbildning blivit mer lik 

gymnasieutbildningen, där de studerande har rätt så stort ansvar över sina studier.  

Enligt Liisa har läroanstalten hon arbetar för ökat resurserna för samarbete med 

näringslivet, men att de samtidigt minskat på närundervisningstimmarna. Hon anser 

dock att det är en bra sak att det satsas allt mer på samarbetet med näringslivet. Enligt 

henne har det bidragit till en positiv förändring i hur studerande tar åt sig kunskap. 

Förändringen har varit speciellt stor för unga studerande. 

 

[J]ag tycker att det är en hemskt bra sak att det görs 

samarbete med arbetslivet, då jag tidigare var på 

ungdomssidan, så var ju de yngsta studerande 16–17-åriga, 

så lite karikerat var det ju som att man ”hällde 

informationen” till dem, då det bar så mycket så skulle gås 

igenom. Studerande tar ju inte åt sig det då de inte får något 

grepp om sakerna då de inte har någon arbetserfarenhet. 

(Liisa)8   

 

Enligt Liisa har de studerande bättre chanser att lära sig då de praktiskt kan tillämpa 

den studerade kunskapen på en arbetsplats och även fördjupa kunskapen vid behov. 

Detta skulle tyda på att lärarna även måste fundera om hur och var de undervisar. 

Enligt Hanna är hennes arbete mer rörligt i dagens läge i och med att hon sköter en 

stor del av sin undervisning på olika arbetsplatser, men även i läroanstaltens olika 

enheter.  
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[O]m man funderar på hur det var förr, och detta tror jag 

att många lärare har svårigheter med inom 

yrkesutbildningen, så förr var det [undervisningen] en klar 

helhet, att ”jag lär idag det ena en halv dag och det andra 

en halv dag och sen far jag hem”, men det är inte så alls 

mer…under samma dag är du på många ställen och den 

traditionella undervisningen är bara en del av dagen […] 

då dagen enbart bestod av det tidigare. (Hanna)9 

 

Med andra ord är undervisningen inte lika klassrumsbunden enligt dessa 

undersökningsresultat, samtidigt som lärarens arbetsuppgifter blivit mer splittrade och 

mångsidiga. En ytterligare faktor som enligt flera respondenter förändrats, är behov 

att följa med och dokumentera studiernas framskridande.  

 

[T]ill min arbetsdag hör det en hel del allmöjlig 

dokumentation […] vi har Wilma-systemet, och genom det 

görs alla utbildningsavtal, läroavtal […] och sedan de här 

PUK-planerna, personliga utvecklingsplaner för kunnande, 

information om den studerande, och dylikt, förs alltså dit 

[…] och intervjuande av studerande, allting dokumenteras. 

(Hanna)10 

 

Detta ansåg en del av intervjurespondenter vara mödosamt och överloppsbyråkrati, 

samtidigt som andra ansåg att det är viktigt att dokumentationen görs. De som var för 

dokumentationen argumenterade att det är viktigt att allting dokumenteras även om 

undervisningen kan anses vara mer splittrad, eftersom ”[d]en nästa som tar [emot] den 

studerande, träffar inte mig, utan den information som är inmatad dit i Wilma, det bör 

därför satsas på rätt så mycket” (Hanna)11. Med andra ord är den ökade byråkratin i 

princip en förutsättning för att läraren skall kunna handskas i den nya handlingsmiljön. 

Anja är av samma åsikt. Hon anser att ”[l]ärarnas bokföring, som man måste föra i 

dagens läge då all information inte ryms i huvudet…vare det med hjälp av elektroniska 

system eller med gamla goda ruthäfte, så dess värde är omätbart för tillfället” (Anja)12.  

 

Det är uppenbart att andra stadiets yrkesutbildning genomgår en förändring på många 

fronter och att undervisningsmetoderna utvecklas, delvis pga. av reformen, men även 

av lärarnas initiativ. Alla enkätrespondenter svarade att de vill i någon mån 

vidareutveckla metoderna som de använder sig av i undervisningen (N=55) (Tabell 6). 

Med andra ord kunde man säga att respondenterna har ambitioner att utvecklas 

professionellt.  
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Tabell 6. Utveckling av professionella kunskaper som lärare (N=55) 

 

Jag vill vidareutveckla de metoder som 

jag använder i undervisningen 

% 

Helt av samma åsikt 63.6 

Delvis av samma åsikt 36.4 

Varken av samma eller annan åsikt 0.0 

Delvis av annan åsikt 0.0 

Helt av annan åsikt 0.0 

Sammanlagt 100.0 

  

Med tanke på professionalismteorierna, som utgör en del av denna avhandlings 

teoretiska referensram, är de ovan presenterade undersökningsresultaten intressanta i 

och med att de dels bekräftar den förändring som beskrivs i de förenämnda teorierna 

(se sid 22–26). Man kunde säga att den professionella utvecklingen av läraryrket dels 

sker helt naturligt, medan det samtidigt finns tecken av att utvecklingen sker som en 

följd av statlig styrning (se sid 13–20), i detta fall i formen av andra stadiets 

yrkesskolreform.  

 

Syftet med denna del var att generellt beskriva hur respondenterna upplever att deras 

vardag förändrats i och med reformen. Fler av de ovannämnda förändringarna är 

väsentliga med tanke på denna undersöknings premisser. Till exempel kunde man 

tolka att den mer varierande typen av undervisning som lärarna organiserar, kunde 

påverka deras rolluppfattning. Samtidigt berördes även styrningstemat i och med att 

respondenterna ansåg att allt mer av deras arbetstid går åt till administrativt arbete, 

såsom dokumentation av studieprestationer. 

 

 

6.3 Ökad arbetsbörda  

 

I enkätundersökning ombads svaranden ange huruvida deras arbetsbörda förändrats i 

och med reformen. 77,7 % av enkätrespondenterna anser att deras arbetsbörda har ökat 

i och med reformen (N=54) (Tabell 7). Svaranden bads på enkäten förklara vad som 

bidragit till förändringen i deras arbetsbörda med öppna svar. Gemensamt för svaren 

var att de flesta ansåg att byråkratin ökat i deras arbete, samtidigt som de ansåg att de 

inte fått några extra resurser för att handskas med den ökade arbetsbördan som detta 
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bidragit till. Enkätrespondenterna beskrev att tilläggsbyråkratin gestaltar sig som bl.a. 

olika former av dokumentering i samband med planering av de personliga 

utvecklingsplanerna för utveckling, samt användning av elektroniska system.     

 

Tabell 7. Förändring i arbetsbörda i och med reformen (N=54) 

 

Min arbetsbörda överlag har i och 

med reformen 

% 

ökat avsevärt 40.7 

ökat i någon mån 37.0 

förblivit oförändrad 20.4 

minskat i någon mån 1.9 

minskat avsevärt 0.0 

Sammanlagt 100.0 

 

Då jag granskade skillnaden mellan de kvinnliga och manliga svarandena fann jag att 

de kvinnliga lärarna upplevde starkare att deras arbetsbörda ökat än de manliga lärarna. 

87,9 % av de kvinnliga lärarna upplevde att deras arbetsbörda ökat, medan 61,9 % de 

manliga lärarna svarat på samma sätt (N=54) (Tabell 8). Detta tyder på att de manliga 

lärarna av någon orsak inte påverkas lika starkt av reformen. Då jag analyserade 

samma fråga med de andra bakgrundsvariablerna hittade jag inga märkvärda skillnader 

bland svaranden.    

 

Tabell 8. Förändring i arbetsbörda i och med reformen, fördelning enligt kön (N=54) 

 

Min arbetsbörda 

överlag har 

Kön  

Man % Kvinna % 

ökat avsevärt 28.6 48.5 

ökat i någon mån 33.3 39.4 

förblivit oförändrad 38.1 9.1 

minskat i någon mån 0.0 3.0 

minskat avsevärt 0.0 0.0 

Sammanlagt 100 (N=21) 100 (N=33) 

 

Enligt enkätrespondenterna har kraven på att höja genomströmningen även ökat 

markant i och med reformen (Tabell 9). Om man återspeglar detta emot de 

ovannämnda beskrivningarna om arbete, kunde man tolka att lärarnas arbete ökat som 

en följd av förhöjda krav för ansvarstagande (Englund och Solbrekke 2015, 178–179). 
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Tabell 9. Krav för ökad genomströmning (N=54) 

 

Kraven på snabbare genomströmning 

har 

% 

ökat avsevärt 40.7 

ökat i någon mån 35.2 

förblivit oförändrad 20.4 

minskat i någon mån 1.9 

minskat avsevärt 1.9 

Sammanlagt 100.0 

 

Ur intervjurespondenternas svar framkommer det även att de känner sig pressade att 

försnabba studerandens genomströmning. Under intervjuerna lyfte de även fram 

ytterligare bidragande faktorer till den ökade arbetsbördan. Flera av 

intervjurespondenterna framförde att gruppstorlekarna växt i och med att ungdoms- 

och vuxenundervisningen sammanförts, vilket i samband med de ökade kraven på 

individualisering av studier lett till att arbetsbördan växt. Emma berättade även att allt 

fler av hennes studerande har någon slags inlärningssvårigheter. 

 

[A]v dom här 22 [studerande] så har 17 nån sorters 

anmärkning, alltså då har de inlärningssvårigheter, varit i 

specialklass eller har en psykisk sjukdom eller har nån 

annat […] och du har en lärare på 22 [studerande]. 

(Emma)13  

 

Enligt henne har arbetsbördan växt i och med att studerandena som behöver stöd har 

ökat. Möjligheten att ge dessa studerande det stöd som de behöver är enligt Emma inte 

möjligt då hon har fler studerande att hålla reda på. Med andra ord kan den ökade 

mängden studerande tolkas som en utmaning för utförande av lärarrollen på ett 

ändamålsenligt sätt. En annan faktor som sysselsätter lärarna inom andra stadiets 

yrkesutbildning mer än förr är diversifieringen av studiemetoderna som erbjuds 

studerande. Markku anser att hans arbetsbörda har ökat pga. att klassrumsundervisning 

inte mer i dagens läge är det huvudsakliga sättet att undervisa. ”[Reformen] har ökat 

arbetsbördan, och ökningen har speciellt skett i och med att då de studerande tidigare 

i regel undervisades genom klassrumsundervisning och sakerna lärdes i klassrummet” 

(Markku)14. 
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Enligt enkätsvaren är enkätrespondenterna av liknande åsikt, att icke-traditionella 

former av undervisning ökar på lärarens arbetsbörda. Enkätrespondenterna frågades 

bl.a. vad de anser om digitala inlärningsmiljöernas inverkan på deras arbetsbörda. 67,2 

% av enkätrespondenterna anser att digitaliseringen av undervisningen sysselsätter 

läraren mer än de mer ”traditionella” inlärningsmetoderna såsom närundervisning 

(N=55) (Tabell 10). 

 

Tabell 10. Digitala inlärningsmiljöers inverkan på arbetsbörda (N=55) 

 

Digitala inlärningsmiljöer ökar 

lärarens arbetsbörda 

% 

ökat avsevärt 23.6 

ökat i någon mån 43.6 

förblivit oförändrad 20.0 

minskat i någon mån 12.7 

minskat avsevärt 0.0 

Sammanlagt 100.0 

 

Enkätrespondenterna frågades även om de anser att digitala inlärningsmiljöer kan 

ersätta kontaktundervisning. 76,3 % av respondenterna (N=55) anser att digitala 

inlärningsmiljöer inte kan göra det, även om de möjligtvis öppnar nya möjligheter för 

anskaffning av yrkeskunnande. Ungefär hälften av enkätrespondenterna ansåg att 

studerandena kan förkovra yrkesskicklighet genom nätundervisning (N=55). Med 

andra ord ses nätundervisning som en möjlighet, samtidigt som den anses öka lärarens 

arbetsbörda. Fler av intervjurespondenterna framförde att de i och med de nya 

inlärningsmiljöerna är tvungna att göra två- eller tredubbelt arbete vid förberedande 

av sin undervisning. 

 

[T]idigare planerade man lektionerna till en grupp, då man 

nu måste planera samma lektion tre gånger, tre olika 

versioner…ämnet i sig förändras ju inte så förfärligt 

mycket, men formatet […] och utförande av lärouppgifter 

som man vanligt kan utnyttja för gruppen man undervisar, 

så måste man göra sin egen version av [lärouppgifterna] för 

studerande som studerar någonstans långt borta. 

(Markku)15 
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Enligt Emma ställer studerande med inlärningssvårigheter ytterligare krav. Enligt 

henne räcker det inte att man för samma innehåll till en digital miljö och utgå ifrån att 

de automatiskt passar dem.  

 

[D]u kan som inte [utgå ifrån] att ”det här drar ja eller det 

här ska de som lära sig” som på den databasen för det kan 

hända att det inte passar dem, utan de måste kanske lär sig 

på lite annorlunda sätt, så då måst du ha flera alternativ. 

(Emma)16 

 

En annan aspekt som intervjurespondenterna lyfte fram i olika sammanhang under 

intervjuerna var att de inte fått några tilläggsresurser för att handskas med den ökade 

arbetsbördan som bl.a. den ökade byråkratin medför.  

 

Byråkratin som olika instanser förutsätter … 

dokumentation av saker … jag förstår dess betydelse och 

vikt, men om någonting är viktigt och betydelsefullt för 

både studerandena och undervisningsanordnaren, bör det 

gess ordentliga resurser […] det har inte getts några 

resurser, men det förväntas att […] [studie] planer görs och 

uppföljs. (Anja)17 

 

Fler av intervjurespondenterna poängterade att en faktor som påverkar arbetsbördan, 

är hur deras arbetstimmar räknas för tillfället. I och med att man inom andra stadiets 

yrkesutbildning håller på att förflytta sig till årsbaserad arbetstid, dvs. lärarna ges en 

viss mängd arbetstimmar för hela året, fanns det hopp om att arbetsbördan skulle 

jämna ut sig. Bland intervjurespondenterna fanns det även hopp om att arbetsbördan 

skulle jämna ut sig med tiden och fler ansåg att den nutida situationen enbart är 

temporär och att det krävs några år för fastställande av de nya metoderna.  

 

Nå säkert nu i början [har arbetsbördan ökat], förrän det 

börjar rulla, t.ex. de här inlämningsuppgifterna […] bara 

de snurras igenom en eller två gånger, så tror jag att 

[arbetsbördan] börjar sätta sig på plats, men det är ju alltid 

så när det sker någon förändring eller någonting nytt, så 

ökar det på arbetsbördan till en början förrän det börjar 

jämna ut sig. (Liisa)18 

 

Enligt forskningsresultaten, anser jag att man inte kan påstå att ökningen i 

arbetsbördan enbart beror på reformen. Till exempel är ökningen av studerande som 
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kräver extra stöd knappast något som plötsligt skett i och med att det skedde en 

lagförändring. Däremot kan de större gruppstorlekarna och nya inlärningssätten anses 

vara orsakade av reformen. För den delen kunde man säga att det administrativa 

”byråkratiska” arbetet har ökat som en följda av reformen och att lärarna är under 

större press att framskrida de studerandes studier, vilket kunde tolkas bero på att 

verksamheten styrs på ett nytt sätt (se sid. 15–18). 

 

 

6.4 Kollegialt stöd och samarbete  

 

Trivseln inom arbetsgemenskapen har enligt enkätrespondenterna minskat i och med 

reformen (N=55) (Tabell 11). I denna del framför jag vilka faktorer som enligt denna 

undersökning bidragit till förändringen i trivseln inom arbetsgemenskapen, samt hur 

samarbetet och det kollegiala stödet mellan lärarna fungerar under den pågående 

reformprocessen.  

 

Tabell 11. Trivseln inom arbetsgemenskapen (N=55) 

 

Trivseln inom arbetsgemenskapen har 

i och med reformen 

% 

ökat avsevärt 0.0 

ökat i någon mån 3.6 

förblivit oförändrad 27.3 

minskat i någon mån 36.4 

minskat avsevärt 32.7 

Sammanlagt 100.0 

 

Intervjurespondenterna gav varierande svar då de frågades om trivseln inom sin 

arbetsgemenskap. Vissa ansåg att trivseln ökat i och med att lärarna måste samarbete 

i större grad för att bättre kunna koordinera organiserandet av undervisningen, medan 

andra ansåg att den ökade arbetsbördan lett till att lärarna allt mer måste arbeta själv 

och personligen klara av den nykomna bördan. Enligt Anja har 

ansträngningsfaktorerna ökat abrupt, vilket syns som trötthet och snäsighet bland 

kollegerna. Enligt henne har även cyniska attityder ökat inom arbetsgemenskapen.  
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[T]rötthetsgraden och kanske även cynismen har ökat, att 

”det blir ingenting av det här på något sätt” och ”varför 

måste man nu anstränga sig förgäves” […] och när denna 

cynism, denna slags stämning, kommer åt att sprida sig, är 

det mycket svårt att gå tillbaka mot en mer 

förhoppningsfull stämning […] att ja det syns nog i 

arbetsgemenskapen som trötthet och utmattning. (Anja)19 

 

Med andra ord känner sig vissa av Anjas kolleger en viss grad av alienering från sitt 

arbete som lärare (se sid. 31). Hanna är på samma spår och hon tycker också att hennes 

arbetsgemenskap fått en negativ klang i och med reformen. Enligt henne går det åt 

mycket tid till sökande av information om hur vissa saker skall göras i denna nya 

handlingsmiljö. Enligt henne har detta även lett till att det kollegiala samarbetet har 

minskat. 

 

[N]u har [reformen] på så sätt inverkat, att det samarbetas 

mindre, just pga. att många belastas av det praktiska 

sökande av grejer och hur man skall göra vissa saker, vilket 

leder till att man helt enkelt ser arbetsgemenskapens 

medlemmar mindre, och då man ser dem, har det ofta en 

negativ klang, att […] ”hur kan det nu vara såhär, varför 

måste allting förändras på samma gång?” osv. Jag anser att 

tjatande om olika saker för lite för mycket energi och man 

borde vara mer positiv. (Hanna)20 

 

Fokusen ligger alltså enligt Hanna för mycket på problemen i sig, istället för att man 

skulle använda energi till att hitta lösningar till problemen. Man kunde tolka att hon 

aktivt försöker anpassa sig till den nya lärarrollen. Hanna kommenterade även att hon 

på grund av denna negativa stämning inte vill spendera så mycket tid i kafferummet 

till exempel. Även Anja anser att det finns en risk för att denna slags attityd sprider 

sig. ”[L]ärarna, alltså kollegerna, har hittills gjort sitt arbete av hela sitt hjärta, men nu 

börjar det synas vid vissas fall att de enbart gör det för pengarnas skull och att de inte 

tar hand om studeranden” (Anja)21. Anja berättade även att vissa av hennes kolleger 

sökt annat arbete utanför undervisningssektorn. Detta beskriver rätt så tydligt hur vissa 

lärare känner sig alienerade från sitt arbete (Israel 1982, 67–68; Marx 1995, 67–71).  

 

Som jag nämnde tidigare, var intervjurespondenternas svar tudelade. Alla anser inte 

att trivseln inom arbetsgemenskapen ändrats i och med reformen. Emma förklarade att 
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en äldre kollega från hennes avdelning hade gått i pension, vilket enligt henne har lett 

till att arbetsgemenskapen blivit bättre.   

 

[N]u sku jag säga att vi har mycket bättre trivsel här för att 

alla lärare kan prata med varandra och vi vet att fast vi 

kanske säger nånting som inte den andra tycker om, så vet 

vi att vi grälar inte över det, utan vi kan som fortsätta och 

hitta en lösning till det, så här e ju egentligen planering som 

är det viktigaste […] och det tycker jag fungera ganska bra 

här på avdelningen nu. (Emma)22 

 

Utgående ifrån Emmas svar kunde man tolka att den professionella utvecklingen är en 

generationsfråga, dvs. att olika lärargenerationer har olika syner och förväntningar av 

professionalismen. I detta fall kunde man säga att reformen fungerat som en 

möjliggörare av professionell utveckling, då yngre lärare som är motiverade att 

utveckla lärarprofessionalismen, fått bekräftelse för utvecklande i och med reformen. 

En motsatt synvinkel är arbetstrivseln egentligen inte förändrats som en följd av 

reformen, utan snarare pga. att personalen ändrats. Emma nämnde att den 

pensionerade kollegan i fråga inte kom speciellt bra överens med andra kolleger. Man 

kan dock inte åsidosätta faktumet att reformen råkat sig vid en bra tidpunkt för denna 

läroanstalts del. Jämfört med de tidigare beskrivna arbetsgemenskaperna, är Emmas 

arbetsgemenskap mer positivt inställd och fokuserad på att lösa problemen än att jämra 

sig om förändringen som skett i handlingsmiljön. En annan intressant aspekt som 

framstår ur citatet ovan, är hur lärarna i hennes arbetsgemenskap lägger studerandens 

intresse och hens studiers framskridande framför sina egna konflikter. Liisa ansåg även 

att hon har ”[e]n ytterst bra arbetsgemenskap som samarbetar mot ett gemensamt mål, 

men dock är vi ju illa ansatta” (Liisa)23. Hon ansåg att lärarna stöder varandra vid 

behov inom hennes arbetsgemenskap. Över hälften av enkätrespondenterna har även 

svarat att de anser att kollegerna stöder varandra i arbetsgemenskapen då nya metoder 

att utföra arbetet tas i bruk (N=55) (Tabell 12).  
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Tabell 12. Kollegialt stöd i arbetsgemenskapen (N=55) 

 

Kolleger stöder varandra i 

arbetsgemenskapen i förändrande av 

metoder 

% 

Helt av samma åsikt 23.6 

Delvis av samma åsikt 32.7 

Varken av samma eller annan åsikt 21.8 

Delvis av annan åsikt 18.2 

Helt av annan åsikt 3.6 

Sammanlagt 100.0 

 

 

Gällande det ökade samarbetet, kan man inte dra några direkta slutsatser (Tabell 13) 

utav enkätsvaren om samarbetet faktiskt har ökat eller minskat mellan lärarna. De 

kvinnliga svarandena ansåg starkare för att samarbetet skulle ha ökat, medan de 

manliga svarandena för den delen vara starkare utav den åsikten att samarbetet minskat 

(N=55). 

 

Tabell 13. Samarbete mellan lärarna i och med reformen (N=55) 

 

Samarbetet mellan lärarna har i och 

med reformen 

% 

ökat avsevärt 1.8 

ökat i någon mån 32.7 

förblivit oförändrad 41.8 

minskat i någon mån 14.5 

minskat avsevärt 9.1 

Sammanlagt 100.0 

 

Även intervjurespondenterna framförde olika perspektiv gällande ämnet. Flera av 

svaranden anser att samarbetet har ökat mellan lärarna. Enligt Emma har samarbetet 

ökat i och med att ”[s]tuderande kan inhämta kunskap i egen takt, så betyder det ju att 

vissa kan vara snabbare och då måste vi samarbeta med andra kollegor som kanske 

har sådana här mera avancerade arbeten [för studerande att utföra]” (Emma)24. Med 

andra ord krävs det kollegialt samarbete för att studerande skall kunna framskrida i 

sina studier. Hon nämnde även att de hjälper varandra med handskande av de större 

gruppstorlekarna.   
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[T]ur så e de ju på det sättet att vanligen så är det också nån 

annan lärare med nån annan grupp här [i verkstaden], så 

om till exempel jag har mindre [studerande] ti ge råd åt så 

kan studerande komma och fråga av mig, fastän det inte är 

jag som är handledare till den gruppen. (Emma)25 

 

Ur professionalismsynvinkel, kunde detta tolkas som en ny del av yrkeslärarens 

professionalism, något som även Hargreaves (2000, 162) nämner i sin beskrivning av 

den tredje åldern av professionalism. I och med att lärarnas samarbete ökat, har 

lärarens roll blivit enligt citatet ovan mer fluid och flexibel, dvs. lärarna kan mer 

mångsidigt hjälpa fler studerande än bara sina ”egna”. Anja anser att samarbetet har 

ökat i det avseende att man tillsammans försöker klara av de dagliga problemen.  

 

[P]å det sättet har det [samarbetet] säkert ökat, att man nu 

tillsammans helt på riktigt försöker ge utlopp för sina 

smärtor, och försöker lätta var och ens vardag. […] Men 

ännu har man inte, iallafall i vårt hus, hittat 

lösningarna…hittills har det snarare varit släckande av 

eldsvådor, men jag tror att man i långa loppet kan nå 

lösningarna, vad man nu först kommer framåt från 

startkaoset. (Anja)26 

 

Anja var även oroad över att man möjligtvis mister kolleger och kunskap ifall 

förnyandet av arbetsgemenskapen misslyckas. Enligt Hanna har samarbete mellan 

lärarna till och med minskat en aning. 

 

[D]et låter ganska hemskt, det borde väl öka i och med 

reformen? Jag har lite en sådan känsla att alla är nu så 

belastade med hela förnyelsen […] att det [samarbetet] inte 

är så tätt som det kunde vara, att alla förbrukar hemskt 

mycket tid på att klara av grundvardagen […] det känns 

som att alla går en överlevnadskamp över det hela. 

(Hanna)27 

 

Markku svarade på ett liknande sätt. Han anser även att det kollegiala stödet har 

minskat som en följd av reformen. Enligt honom har samarbetet som görs vid 

planeringen av undervisningen ökat, men att själva pedagogiska arbetet allt mer 

förvandlats till individuellt utförande. ”[I] förhållande har kanske växelverkan ökat, 

men samtidigt har den kollegiala sociala gemenskapen på sätt och vis förvunnit, att 

sammanträden lärarna emellan har blivit rätt så få” (Markku)28. Med andra ord har den 
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kollegiala samhörigheten och gemenskapskänslan minskat i och med att lärarnas egna 

ämnen blivit mer tidskrävande. Om man återspeglar detta emot hur 

enkätrespondenterna svarat gällande det kollegiala stödet och samarbete, är det 

intressant att se på hur olika sätt individer uppfattar dessa saker. Enligt resultaten kan 

man tolka att samarbetet ökat, men att ökning syns på olika sätt. 

Undersökningsresultaten visar att samarbetet mellan lärarna ökat i vissa 

arbetsgemenskaper bl.a. i form av omhandtagande av kollegernas studerande och 

gemensam problemlösning framför diverse utmaningar som reformen ställer, medan 

själva lärargemenskapen kanske inte har utvecklats i samma grad, vilket vissa 

svarande uppfattar som försvagning av samarbete.   

 

En annan intressant aspekt med tanke på utvecklingen av lärarprofessionalismen är att 

65,5 % av enkätrespondenterna svarat att samarbetet mellan undervisnings- och 

handledningspersonalen har hållits oförändrad genom reformen (N=55). Man kunde 

anta att detta resultat beror på liknande orsaker som de ovannämnda för att vissa lärare 

anser att samarbetet minskat. En annan möjlig synvinkel, till vilken jag förknippar 

lärarprofessionalism teorierna, är att samarbetet har minskat för att lärarna som följd 

av reformen i allt större utsträckning utför uppgifter som handledarna tidigare skött. 

Som det framkom i föregående avsnitt har lärarna även fått nya arbetsuppgifter såsom 

ökat administrativt arbete i och med reformen. I Hargreaves (2000) teori om 

utvecklingen av lärarprofessionalismen, beskriver han hur lärarnas uppgifter utvidgas 

och tar ny form i och med reformer (Hargreaves 2000, 162–172). Det finns med andra 

ord en möjlighet att läraryrket delvis absorberar de yrkesuppgifter som tidigare skötts 

av en annan yrkesgrupp.  

 

 

6.5 Ökat samarbete med näringslivet  

 

I enkätundersökningen frågades respondenterna vad de anser om strävan att öka 

samarbetet med näringslivet. Enligt 72,7 % av enkätrespondenterna är strävan att öka 

samarbetet med näringslivet en positiv förändring (N=55). Med tanke på NPM- och 

NPG-teorierna (se sid. 15–20) är resultatet minst sagt intressant. Enligt resultatet 

ställer sig lärarna rätt så bejakande till att näringslivet får en större roll i 
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yrkesutbildningen, även om man kunde argumentera att det leder till mer arbete och 

knappare resurser för utförande av dem i vissa fall (Hood 1991 3-5; Julkunen 2006, 

82; Pollitt & Bouckaert 2011, 10). Enkätrespondenterna är dock inte eniga om att 

arbetsplatsen vore den bästa platsen för studerande att förkovra yrkesskicklighet 

(Tabell 14).  

 

Tabell 14. Förkovrande av yrkesskicklighet på arbetsplatsen (N=55) 

 

Yrkesskicklighet förkovras bäst genom 

inlärning på arbetsplatsen 

% 

Helt av samma åsikt 9.1 

Delvis av samma åsikt 40.0 

Varken av samma eller annan åsikt 20.0 

Delvis av annan åsikt 23.6 

Helt av annan åsikt 7.3 

Sammanlagt 100.0 

 

Vid noggrannare tolkning av resultaten, visar det sig att enkätrespondenterna med 

längre arbetserfarenhet som lärare är mer negativt inställda till studier som sker på en 

arbetsplats (Tabell 15).  

 

Tabell 15. Förkovrande av yrkesskicklighet på arbetsplatsen, fördelningen enligt 

arbetserfarenhet (N=55) 

 

Yrkesskicklighet 

förkovras bäst 

genom inlärning på 

arbetsplatsen 

Arbetserfarenhet som lärare 

1–5 år % 6–10 år % 11–20 år % Över 20 år % 

Helt av samma åsikt 0.0 9.1 19.0 0.0 

Delvis av samma 

åsikt 

100.0 36.4 42.9 41.2 

Varken av samma 

eller annan åsikt 

0.0 45.5 19.0 11.8 

Delvis av annan 

åsikt 

0.0 9.1 14.3 29.4 

Helt av annan åsikt 0.0 0.0 4.8 17.6 

Sammanlagt 100.0 (N=4) 100.0 (N=11) 100.0 (N=21) 100.0 (N=17) 
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Lärarna med 11 till 20 års arbetserfarenhet var mest utav samma åsikt att 

yrkesskicklighet förkovras bäst genom inlärning på arbetsplatsen. Jag testade om det 

fanns något signifikant samband mellan dessa två variabler, men fick inte bekräftelse 

på det. Jag misstänker att detta beror på det knappa urvalet.  

 

Även intervjurespondenterna var av rätt så olika åsikt om hur nyttigt det är att 

samarbeta med arbetslivet. De ansåg dock att det är viktigt att man är i kontakt med 

arbetslivet.  

 

[V]årt mål är ju att våra unga eller vuxna, alltså studerande 

[…] får sysselsättning…och det här ökar deras 

sysselsättningsmöjligheter…och så är det hemskt bra att 

det förs dialog, att vi [lärarna och arbetslivet] känner 

varandras funktionssätt och funktionsfält. (Liisa)29 

 

Med andra ord drar båda parterna nytta av varandra och lär sig av varandra. Enligt 

Hanna handlar det inte enbart om studerandens utbildande på arbetsplatsen, utan hon 

anser att även att det är viktigt att föra information till fältet om andra stadiets 

yrkesutbildning.  

 

[På arbetsplatsen] är arbetet det att man styr [studerande] 

och arbetsplatsens arbetsplatshandledare, och jag för 

information till arbetsplatsen om vad andra stadiets 

yrkesutbildning överhuvudtaget är i dagens läge och hur 

den har förändrats och hur den förändras […] det handlar 

om att upprätthålla och skapa nya nätverk […] det är helt 

vardagligt arbete. (Hanna)30 

 

Man kunde säga att hon ser samarbetet med arbetslivet och varande i arbetslivet som 

en konkret del av hennes arbete. En annan tolkning som kan göras av de ovan 

presenterade resultaten är att intervjurespondenterna inte ser arbetslivet som ett hot för 

deras professionalism, som skulle leda till avprofessionalisering av läraryrket (se sid. 

26), utan snarare att man genom samarbetet utbyter professionell kunskap. Hanna för 

denna tankegång vidare: 
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Jag har inte någonsin älskat något klassrum, jag tycker inte 

att det är en riktig inlärningsmiljö, den är så onaturlig […] 

det har nu blivit mer uppenbart och jag är mer övertygad 

om att de praktiska kunskaperna lärs dit i arbetslivet. 

(Hanna)31 

 

Det är uppenbart att hon inte upplever att lärarprofessionalismen vore knuten till 

klassrummet utan snarare till den praktiska yrkeskunskapen.  

 

Enkätundersökningens respondenter ser även arbetslivssamarbetet som nyttigt för 

utvecklande av sina egna yrkeskunskaper (Tabell 16). Detta kunde tolkas som att 

arbetslivssamarbetet blivit en allt viktigare del av lärarens vardag, i alla fall för vissa 

lärare.  

 

Tabell 16. Förstärkande av lärarkompetens genom samarbete med andra intressentgrupper 

(N=55) 

 

Genom samarbete med andra 

intressentgrupper kan man förstärka 

lärarnas yrkeskunskaper 

% 

Helt av samma åsikt 23.6 

Delvis av samma åsikt 52.7 

Varken av samma eller annan åsikt 16.4 

Delvis av annan åsikt 5.5 

Helt av annan åsikt 1.8 

Sammanlagt 100.0 

 

Alla intervjurespondenter kände dock inte på samma sätt, att största delen av 

undervisningen skulle kunna ske på en arbetsplats. Delvis kan det bero på att några av 

dem undervisar i ämnen som kunde anses vara praktiska att lära i ett klassrum, t.ex. 

språk. Intervjurespondenterna var även oroade över att de studerande skickas till 

arbetsplatserna med allt för lite baskunskap. Enligt Anja är ”[t]anken [om ökade 

samarbete] rätt så vacker, det passar vissa examina och branscher bättre än andra” 

(Anja)32. Markku ser samarbetet som viktigt och som en förutsättning för andra 

stadiets yrkesutbildning, men är dock inte övertygad om att man gått för rätt slags 

genomförande i detta fall.  
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Inlärning som sker på en arbetsplats […] är ju liksom en 

förutsättning för andra stadiets yrkesutbildning, men i och 

med reformen, har man inte satsat tillräckligt med resurser 

för detta, så att inlärningen som sker på en arbetsplats hos 

samarbetsföretag, skulle betjäna dem [företaget]. 

(Markku)33 

 

Fler av intervjurespondenterna var oroade över att det nya systemet enbart stöder 

studerande som redan tidigare kunnat utnyttja inlärning som sker på en arbetsplats och 

att de studerande som har ett behov för stöd antingen får det på måfå eller blir 

tillbakaskickade till läroanstalten. 

 

Jag är rädd att detta system blir ett sådant som bara 

fungerar för och är nyttigt för sådana studerande som redan 

nu är aktiva och kan göra det rätta besluten, men sen talas 

de ju alltid om de här unga som behöver någon som stöder 

dem, inte bara substansmässigt, utan även i 

livskompetenser […] alla studerande kan inte sådär bara 

skjutas ut i arbetslivet, eller om det görs så, så kommer de 

tillbaka som en bumerang. (Anja)34 

 

Detta tyder på att jämlikhetssträvan gentemot studerandena är stark hos lärarna som 

intervjuats för denna studie. Man kunde även argumentera för att det är en del av deras 

lärarprofessionalism. Enligt Markku krävs det att studerande som skickas ut för att lära 

sig på en arbetsplats har tidigare arbetslivserfarenhet. Bland intervjurespondenterna 

fanns det en bredare oro om att de inte har möjligheten att ge sina studerande de 

baskunskaper som krävs för att kunna agera på en arbetsplats. ”Om en studerande till 

exempel far [till byggnadsbranschen] och bygga hus, så måste man nu först veta vad 

en hammare och en spik är […] det kan man inte fara och lära sig till arbetsplatsen” 

(Markku)35. Enligt fler av intervjurespondenterna har det att göra med lärarresurserna 

som riktas till denna form av utbildning.  

 

[r]edan tidigare har det varit problem med att hur de 

[arbetsplatshandledare] skalla hinna handleda, och liksom 

det problemet blir större om vi [lärarna] inte själva är mer 

på plats […] vi borde satsa massvist mer på att vara fysiskt 

på plats, på dessa arbetsplatser och på att utbilda 

arbetsplatshandledarna […] nu finns det ju redan sådana 

arbetsplatser som vägrar ta emot studerande, då de anser 

att de inte har tid att handleda dem. (Hanna)36 
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Med andra ord ser lärarna arbetslivssamarbetet som en bra sak och nödvändigt för 

andra stadiets yrkesutbildning, även om de inte är ense om hur samarbetet bör 

implementeras. Man kunde säga att lärarna ser sin egen roll som den pedagogiska 

experten och att de är oroade över att de inte har möjligheten att utföra denna roll i den 

utsträckningen att kvalitén av undervisningen kunde garanteras. På grund av detta 

indikerade vissa respondenter i sina svar att de inte tror på denna form av undervisning. 

 

[J]ag är utav den åsikten att det här är nu en sådan här 

reform och i den betonas inlärning som sker på en 

arbetsplats och sådant här jättemycket … och det här räcker 

nu en stund och sen märks det att den tidigare [formen av 

undervisning är helt bra]. (Markku)37 

 

Med andra ord är han färdig att slopa inlärning som sker på en arbetsplats då det inte 

satsas tillräckligt med resurser till denna undervisningsform. En annan möjlig orsak 

till denna slags attityd kunde vara att han ser arbetslivssamarbetet som ett fenomen 

som underminerar hans roll som lärare. Denna tolkning kunde möjligtvis gälla fler av 

svarande, som var oroliga över att studerande inte innehar tillräckliga kunskaper före 

hen skickas ut i arbetslivet. Detta förklarar kanske delvis enkätrespondenternas svar.  

 

Utgående ifrån undersökningens resultat anser jag att arbetslivet inte anses utgöra ett 

direkt hot för lärarprofessionalismen, utan det uppfattas av lärarna snarare som en 

möjlighet att utveckla deras egen professionalism. Samtidigt framförde lärarna vissa 

orosmoment, bl.a. oron om de studerandes kunskapsnivå och möjligheten att vara 

närvarande i arbetslivet då resurserna är skara. Med tanke på lärarprofessionalismens 

utveckling kunde detta tolkas som protektionism som orsakas av osäkerhet om 

framtiden. Enligt undersökningsresultaten skulle jag dock våga påstå att 

respondenterna inte är oroade om att deras profession skulle avprofessionaliseras som 

en följd av ökningen av arbetslivssamarbetet (Hargreaves 2000, 167–172). Ifall 

samarbetet som görs med arbetslivet utförs på ett dynamiskt sätt där alla parter har 

möjligheten att utöva respektive roller, som t.ex. Hanna beskrev ovan i avsnittet, kunde 

man kanske till och med tolka att arbetslivssamarbetet bidrar med det nästa steget i 

utvecklingen av lärarprofessionalism inom andra stadiets yrkesutbildning. ”[D]et är en 

tudelad grej, men det är ändå så att det är i arbetslivet som man lär sig”. (Hanna)38 
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6.6 Styrning och autonomi  

 

I enkätundersökningen frågades respondenterna gällande statlig styrning. 61,8 % av 

enkätundersökningens respondenter svarade att statens styrning av anordnande av 

undervisning har ökat avsevärt eller i någon mån (Tabell 17) (N=55). Då jag 

korstabulerade detta resultat med svarandens kön visade det sig att 42,9 % av de 

manliga lärarna ansåg att styrningen ökat avsevärt, medan endast 23,5 % av de 

kvinnliga lärarna var utav samma åsikt. Jag återkommer till detta resultat senare i detta 

avsnitt.  

 

Tabell 17. Statens styrning av anordnande av undervisning (N=55) 

 

Statens styrning av anordnande av 

undervisning har 

% 

ökat avsevärt 30.9 

ökat i någon mån 30.9 

förblivit oförändrad 25.5 

minskat i någon mån 7.3 

minskat avsevärt 5.5 

Sammanlagt 100.0 

 

Vid vidare undersökning av detta ämnesområde, svarade intervjurespondenterna rätt 

så varierande på denna fråga. Fler av svaranden ansåg att deras autonomi som lärare 

hållits oförändrad eller till och med växt.  

 

[D]et dikteras inte [vad jag skall göra], utan jag får använda 

min egen kreativitet och professionalism […] förstås finns 

det vissa randvillkor, men jag får använda min egen 

personlighet mycket fritt […] jag anser att autonomin till 

och med har ökat. (Liisa)39 

 

Hanna svarade på likande sätt ,att hon även får agera som hon ser ändamålsenligt, men 

att hon i vissa fall skulle hoppas få mera stöd av sina förmän och bättre ledarskap. 
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[J]ag skickar lätt epostförfrågan, att hur det här och det här 

görs […] men det kommer inget svar, mänskor hinner inte 

liksom svara, eller så vet de inte svaret och många frågor 

förblir öppna, från dag till dag eller veckovis […] att jag 

skulle hoppas på bättre ledande och bättre […] liksom 

synligare stöd av förmännen. (Hanna)40 

   

Vid jämförelse av dessa svar med enkätundersökningens svar gällande lärarnas 

uppfattade möjlighet att påverka sitt arbete i och med reformen (Tabell 18), finner jag 

en viss motstridighet. Av enkätundersökningens respondenter, har 45,5 % svarat att 

deras möjligheter att påverka sitt eget arbete har minskat i och med reformen (N=55). 

Resten av respondenterna anger att det inte skett en förändring eller att deras 

möjligheter att påverka har ökat. En möjlig förklaring till denna diskrepans kunde vara 

att de respondenter som ställt upp för intervju, och vilka jag valt att intervjua för den 

delen, vore speciellt positivt inställda till reformen. 

 

Tabell 18. Möjligheter att påverka arbetets innehåll (N=55) 

 

Möjligheterna att påverka mitt eget 

arbete har i och med reformen 

% 

ökat avsevärt 1.8 

ökat i någon mån 21.8 

förblivit oförändrad 30.9 

minskat i någon mån 25.5 

minskat avsevärt 20.0 

Sammanlagt 100.0 

 

Svarsfördelningen mellan de manliga och kvinnliga enkätrespondenterna är dock 

intressant (Tabell 19). Enligt resultaten verkar det finnas en tydligare tudelning bland 

de kvinnliga lärarna, befattande deras uppfattning om autonomin. Över 30 % av de 

kvinnliga enkätrespondenterna anser att deras autonomi har ökat, till skillnad från de 

manliga lärarna, varav endast 9,5 % anser att deras autonomi ökat. En annan 

iakttagelse är att nästan hälften av männen anser att deras möjligheter att påverka 

innehållet av sitt arbete har hållits oförändrat i och med reformen.  
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Tabell 19. Möjligheterna att påverka arbetets innehåll, fördelningen enligt kön (N=55) 

 
Möjligheterna att 

påverka mitt eget 

arbete har i och med 

reformen 

Kön  

Man % Kvinna % 

ökat avsevärt 0.0 2.9 

ökat i någon mån 9.5 29.4 

förblivit oförändrad 47.6 20.6 

minskat i någon mån 28.6 23.5 

minskat avsevärt 14.3 23.5 

Sammanlagt 100 (N=21) 100 (N=34) 

 

En möjlig förklaring till detta kunde vara att de manliga lärarna inte reagerar lika starkt 

på reformen, utan tycker att de kan fortsätta som tidigare. Med andra ord påverkas inte 

deras rolluppfattning lika starkt av styrning, även om de anser att styrning utövas i 

större grad, som jag framförde i början av detta avsnitt. Samtidigt kunde man tolka att 

de kvinnliga lärarna tydligare uppfattar att reformen innebär förändringar för dem, 

både mot det sämre och mot det bättre. Med andra ord uppfattar de kvinnliga lärarna 

starkare reformen som en möjlighet att utveckla sin professionalism. Detta kunde vara 

orsaken till att de inte känner att styrningen skulle ha ökat lika starkt som de manliga 

lärarna gör.  

 

Jag granskade även om lärarnas arbetserfarenhet hade en betydelse för hur de svarade 

på denna fråga (Tabell 20). Enligt svarsfördelningen anser en större del av lärare som 

hör till gruppen med 11 till 20 års arbetserfarenhet att deras autonomi ökat än de andra 

grupperna. Jag åsidosätter resultaten av gruppen med den minsta (1–5 år) 

arbetserfarenheten pga. gruppens snara storlek. Ingen av denna frågas svaranden hade 

under ett års arbetserfarenhet. Utgående ifrån dessa resultat, skulle jag våga påstå att 

mitt resonemang om att respondenterna som ställt upp för intervju vore speciellt 

positivt inställda till reformen stämmer.  
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Tabell 20. Möjligheterna att påverka arbetets innehåll, fördelningen enligt arbetserfarenhet 

(N=55) 

 

Möjligheterna att 

påverka mitt eget 

arbete har i och med 

reformen 

Arbetserfarenhet som lärare 

1–5 år % 6–10 år % 11–20 år % Över 20 år % 

ökat avsevärt 0.0 0.0 0.0 5.9 

ökat i någon mån 50.0 18.2 33.3 5.9 

förblivit oförändrad 25.0 27.3 28.6 29.4 

minskat i någon 

mån 

25.0 18.2 28.6 29.4 

minskat avsevärt 0.0 36.4 9.5 29.4 

Sammanlagt 100.0 (N=4) 100.0 (N=11) 100.0 (N=21) 100.0 (N=17) 

 

Enkätresultatet gällande lärarnas möjligheter att påverka sitt arbete är för övrigt 

intressanta, då svarsfördelningen mellan de olika kategorierna är rätt så jämn. Ifall man 

jämför detta enkätresultat med resultatet för hur den statliga styrningen upplevts växa 

inom andra stadiets yrkesutbildning, kunde man tolka att lärarnas möjligheter att 

påverka sitt arbete i vissa måna minskar som ett resultat av ökad styrning. Tolkningen 

är dock inte så enkel, eftersom det egentligen talas om två olika typer av styrning här; 

statlig styrning och styrning som sker på organisationsnivå eller organisatorisk 

styrning. Med organisatorisk styrning syftar jag på sådan slags styrning som konkret 

påverkar det arbete som lärarna utför. Den statliga styrningen omfattar hela andra 

stadiets yrkesutbildning (och reformen av den), medan den organisatoriska styrningen 

egentligen är skild för varje undervisningsanordnare. Med andra ord kan man inte säga 

att kopplingen mellan den statliga styrningen och lärarnas möjlighet att påverka sitt 

arbete har en förutsedd karaktär, utan att lärarna uppfattar förändringen av innehållet i 

sitt arbete som styrning, eftersom styrningen på undervisningsanordnarens nivå också 

spelar en roll.   

 

Då jag frågade intervjurespondenterna om huruvida de känner att det sker styrning av 

deras arbete, svarade flera att de själv får fritt välja hur de sköter undervisningen, men 

att det finns handlingsramar för andra delar av deras arbete.   
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[F]ör mig känns det nog som att vi sporras till att göra saker 

på olika sätt och till att pröva och allt sådant, men det som 

kommer förutsatt är den här ökade byråkratin, 

dokumentation av saker […] och utgångspunkten är att du 

kan ha en ny studerande, eller i bästa fall flera, varje gång 

som du träffar gruppen [som hen undervisar]. (Anja)41 

     

Anja berättade att det förväntas att de nya studerandes studier skall planeras och 

skräddarsys med samma budget som tidigare. Enligt Markku har hans arbete inte 

påverkats, då han kommit överens med sin arbetsgivare att han enbart sköter 

undervisande då han är på deltidspension, men att hans kollegers arbetsbörda har ökat 

pga. av det ökade behovet av användning av administrativa system som t.ex. Wilma. 

Enkätrespondenternas svar ger en likande bild. En klar majoritet av respondenterna 

svarade att utbildningsanordnaren de arbetar för har ställt krav på förnyande av 

processer (Tabell 21). Utav dessa resultat, kunde man tolka att de nya 

arbetsuppgifterna som blivit en del av lärarnas vardag anses inskränka på 

lärarautonomin. 

 

Tabell 21. Utbildningsanordnarens krav på förnyande av processer (N=55) 

 

Utbildningsanordnaren har i och med 

reformen ställt krav för förnyande av 

processer 

% 

Helt av samma åsikt 43.6 

Delvis av samma åsikt 38.2 

Varken av samma eller annan åsikt 7.3 

Delvis av annan åsikt 5.5 

Helt av annan åsikt 5.5 

Sammanlagt 100.0 

 

Med andra ord kunde man säga att arbetsuppgifter som inte kanske traditionellt 

förknippats med idkande av läraryrket, men som blivit mer vanliga i och med att 

yrkesbilden utvecklats, förstås av lärarna som styrning som delvis hotar autonomin i 

deras arbete. Som jag ovan påvisat kunde dessa nya arbetsuppgifter beskrivas som 

uppgifter med vilka man kan kontrollera utförande och outputsidan av organisationens 

verksamhet. Detta sker alltså på organisatorisk nivå, men det finns även en uppenbar 

koppling till den statliga styrningen. Eftersom staten genom reformen ämnat försäkra 

kvaliteten av andra stadiets yrkesutbildning i Finland bl.a. genom implementering av 
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personliga utvecklingsplaner för kunnande och förändringar i finansieringen, har 

undervisningsanordnarna hamnat implementera eller i alla fall planera 

implementeringen av allmänna kvalitetsförbättringsmetoder, vilka bidrar till den ovan 

beskrivna förändringen i lärarens arbetsbeskrivning. (Hood 1991 3-5; Lag om 

finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet 1705/2009; Pollitt & Bouckaert 

2011, 10; UKM 2017b).  De nya arbetsuppgifterna och arbetssätten som på sätt och 

viss påtvingas genom styrningen kunde även ses driva utvecklingen av 

lärarprofessionalismen (se sid 28). 

 

För att summera denna del, ansåg intervjurespondenterna att deras autonomi som 

lärare inte är hotad, medan enkätresultaten visar att vissa lärare upplever att deras 

möjligheter att påverka har försvagats. En annan iakttagelse är att lärarna inte 

nödvändigtvis förstår reformen som en form av styrning gällande deras autonomi i 

undervisningssammanhang, men att deras övriga arbetsuppgifter förändrats som en 

följd av den.  

 

 

6.7 Lärarrollens utveckling  

 

Då enkätrespondenterna frågades om deras roll som lärare förändrats i och med 

reformen, svarade 61,8 % att den gjort det (N=55) (Tabell 22).  

 

Tabell 22. Förändring av lärarrollen i och med reformen (N=55) 

 

Min roll som lärare har förändrats i 

och med reformen 

% 

Helt av samma åsikt 25.5 

Delvis av samma åsikt 36.4 

Varken av samma eller annan åsikt 18.2 

Delvis av annan åsikt 12.7 

Helt av annan åsikt 7.3 

Sammanlagt 100.0 

 

Respondenterna förklarade förändringen på olika sätt då motiverade deras svar med 

hjälp av de öppna frågorna. En del ansåg, som även tidigare framkommit i denna 

undersökning, att lärarrollen innebär mer byråkrati i dagens läge. Svaranden ansåg 
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även att tiden spenderad på administrativt arbete är bort ifrån tiden med studerande. 

Fler av enkätrespondenterna beskrev att deras roll har förtunnats som ett resultat av 

de förenämnda förändringarna i deras handlingsmiljö.   

 

Det mest påfallande i dessa svar, och som bör tas fasta på, är att lärarna upplever att 

deras roll håller på att förändras. Resultaten tyder dock inte enbart på att lärarrollen 

skulle försvagas, utan kanske snarare på att den utvecklas i en ny riktning (Hargreaves 

2000, 172). Till exempel anser över hälften av respondenterna att det krävs mer 

kunskap av lärare i och med att examensbenämningarna blivit bredare (Tabell 23).  

 

Tabell 23. Förändringar i examensbenämningar förutsätter ett bredare kunnande av läraren 

(N= 55) 

 

Förändringar i examensbenämningar 

förutsätter ett bredare kunnande av 

läraren 

% 

Helt av samma åsikt 20.0 

Delvis av samma åsikt 34.5 

Varken av samma eller annan åsikt 23.6 

Delvis av annan åsikt 16.4 

Helt av annan åsikt 5.5 

Sammanlagt 100.0 

 

Vid jämförelse av svarsfördelningen mellan könen, kände de kvinnliga lärarna starkare 

för att deras roll som lärare förändrats i och med reformen än de manliga lärarna 

(N=55). Detta resultat understöder resonemanget om att de manliga lärarna inte 

påverkats lika starkt av reformen, som jag observerade i det föregående avsnittet. En 

större procent av de kvinnliga lärarna ansåg även att de bredare 

examensbenämningarna förutsätter bredare kunnande av läraren (N=55). Då man 

återspeglar detta emot resultaten om uppfattningen av lärarens rollförändring, kunde 

en möjlighet vara att de kvinnliga lärarna har en bättre insikt i vad som krävs av dem 

som lärare i den nya handlingsmiljön.  

 

Då jag korstabulerade resultaten för ovanliggande tabell (Tabell 23) med 

respondenternas utbildningsnivå, visade det sig att respondenterna med högre 

utbildning var mer måna om de nya kraven (N=50) (Tabell 24). Skillnaden är inte så 
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markant, men man kunde ändå tolka detta som ett tecken på att lärarens utbildning 

spelar en roll för hör hen uppfattar sin lärarroll.  

 

Tabell 24. Förändringar i examensbenämningar förutsätter ett bredare kunnande av läraren, 

fördelning enligt utbildningsnivå (N= 50) 

 

Förändringar i 

examensbenämningar 

förutsätter ett bredare 

kunnande av läraren  

Utbildningsnivå 

Lägre 

högskoleutbildning % 

Högre 

högskoleutbildning % 

Helt av samma åsikt 17.4 25.9 

Delvis av samma åsikt 34.8 37.0 

Varken av samma eller 

annan åsikt 

30.4 18.5 

Delvis av annan åsikt 13.0 14.8 

Helt av annan åsikt 4.3 3.7 

 100.0 (N=23) 100.0 (N=27) 

 

Då jag frågade intervjurespondenterna om huruvida reformen ändrar deras lärarroll, 

fick jag nyanserade svar. Vissa respondenter ifrågasatte till och med tanken om att 

reformen i sig skulle bidra till förändringen av deras professionella roll. Jag 

återkommer till dessa påståenden nedan, efter att jag behandlat hur 

intervjurespondenterna beskriver förändringen av deras lärarroll. Fler av 

intervjurespondenterna beskriver lärarrollen som mer handledande i dagens läge i och 

med att studerande allt mer utför sina studier på egen hand.  

 

Förr så har jag varit som lärare en sådan som gett såhär 

order att ”såhär gör vi”, nu så måste du kanske vara lite 

mera som en handledare på det sättet att du kan ge 

information, men studerandena måst också kom fram med 

informationen eller hitta felet […] så man e ju inte riktigt 

som en sådan här lärare som jag kanske hade på nittiotalet. 

(Emma)42 

 

Detta tyder på att lärarens roll skulle ha förändrats från auktoritär till mer kollaborativ 

gentemot studerande. Enligt Emma måste man som lärare ta studerandes egen 

motivation och studietakt mer i beaktan i dagens läge. Med andra ord förändras 

undervisningen så att den sker i samförstånd mellan läraren och studerande. ”[D]u kan 

inte fälla informationen i huvudet på någon, utan du måste hitta metoderna med vilka 

någon kanske skulle lära sig bättre” (Hanna)43. Med andra ord kunde man säga att 
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läraren finns till för studerande och inte tvärtom. Anja hade en rätt så klar bild vad det 

betyder för henne att vara lärare. ”[P]å sätt och vis är substanskontroll och 

substanskunnighet och dess överflyttande till de studerande en central grej. En lika 

stor, om inte större, grej är det pedagogiska greppet som en lärare bör ha” (Anja)44. 

Hon spekulerade även att man som lärare även måste utöva olika roller beroende på 

studerandes behov.  

 

[Ä]r vi nu sedan lärare eller handledare i fortsättningen? 

Säkert är vi mer lärare för vissa studerande än för andra 

och på motsvarande sätt mer handledare för andra […] för 

vissa är vi enbart en slags bedömare, för sådana studerande 

som inte alls behöver undervisning eller handledning, utan 

det konstateras att nu har hen den kunskap som planerats 

och krävs. (Anja)45 

 

Med andra ord är den moderna lärarprofessionalismen mångdimensionell. Den 

innehåller själva undervisningen, samtidigt som läraren ansvarar i viss mån om 

uppfostran, vilket Anja hänvisar till med det ”pedagogiska greppet” ovan. Det 

fenomen som jag finner mest intressant med tanke på denna undersökning är 

beskrivningen om hur vissa studerande egentligen inte behöver de förenämnda 

funktionerna av läraren, utan snarare att läraren bekräftar deras kunskap. Detta tolkar 

jag som en utvidgning av den professionella lärarrollen och denna sfär kan anses ha 

utvecklats som en följda av reformen. Även andra intervjurespondenter var på samma 

spår. Liisa beskrev dagens lärare som en ”[c]oach, stödjare och följeslagare än en 

traditionell lärare, en sådan där auktoritet eller ensidig föreläsare” (Liisa)46. Hon lade 

speciellt vikt på att hon anser att vara lärare i dagens läge innebär att man diskuterar 

med de studerande och ser dem som jämlika. Hanna var utav den åsikten att vara 

läraryrket i dagens läge inte mer innebär utövande av en auktoritär roll.  

 

[D]et kommer någonstans ifrån 1930–40-talet, en sådan 

där ”läraren vet och kan allting”, men då vi är på sådan här 

praktiska branscher, lär vi alla av varandra […] studerande 

lär sig hela tiden i arbetslivet sådana kunskaper som behövs 

nu […] och jag är mer en coach i och med reformen och 

jag bygger den där [studie-] stigen och är som stöd och 

säkerhet [för studerande]. (Hanna)47 
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Då man återspeglar detta emot Anjas uppfattning om sin roll, är det uppenbart att 

citatet ovan beskriver en ytterligare utveckling. Enligt Hannas svar, kunde man säga 

att lärarrollen på sätt och vis blivit dubbelriktad i och med att lärarna fortfarande ger 

undervisning samtidigt som de lär sig av de studerande och arbetslivet. Alla 

intervjurespondenter kände dock inte lika om utvecklingen som skett inom deras 

handlingsmiljö. Då respondenterna ovan anser att de är i närmare kontakt med 

studerande, ansåg Markku att interaktionen och människokännedomen blir svagare i 

och med reformen då närkontakten till studerande minskar. Enligt honom ”[s]plittras 

lärarens fokus till det egentliga undervisningsarbetet” (Markku)48, vilket han anser 

vara lärarens kärnkunskap och uppgift. Med andra ord anammar han inte den nya 

professionalismen. Denna skiljaktiga åsikt kan bero på att han var den äldsta av de 

intervjuade. Enligt honom är det pedagogiska arbetet och allting som har att göra med 

undervisning lärarens kärnuppgift och i och med att det finns mindre tid för detta 

arbete, blir den personliga tiden han kan ge sina studerande mer splittrad. Liisa anser 

dock att man genom de individuella lärostigarna lär sig känna de studerande bättre. 

 

[D]e här mer individuella studiestigar, jag tycker det är 

ytterst bra, vi måste känna studerande bättre och lägga oss 

i vad hen har studerat tidigare, vad hen kan och vad hen 

ännu behöver övning i och vad som ännu måste studeras. 

(Liisa)49 

 

En möjlig förklaring till att intervjurespondenternas syn av deras roll som lärare 

varierar såpas mycket mellan respondenterna är att Anja och Markku undervisar i 

språk, vilka ämnesmässigt inte på samma sätt kan utnyttja sig av de nya möjligheterna 

som reformen medför, t.ex. ökat arbetslivssamarbete. Befattande förändringen av 

lärarens roll, ansåg fler av intervjurespondenter att förändringen är en naturlig sak och 

att det inte sker på grund av reformen utan att den härstammar i hela arbetslivets 

förändring.  

 

[J]ag tror inte att någon tror att lärararbetet har ändrats så 

förfärligt på grund av reformen […] det har nog gått i 

denna riktning redan en lång tid. Man kan inte skylla på en 

lagförändring att lärarens arbetsbeskrivning förändras. […] 

Om någon har tänkt sig kunna fungera i vilken som helst 

läroanstalt, i grundskolan eller inom andra stadiet 

yrkesutbildning, enbart som en överförare av 

substanskunskap, har man nog fallit från kälken. (Anja)50 
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Med andra ord ser hon den professionella utvecklingen som ett faktum och att lärande 

i dagens läge inte enbart innebär överförande av kunskap, utan även handledning, som 

nämnts ovan. Anja ifrågasatte själva yrkesvalet ifall man inte är villig att utveckla sig 

själv professionellt. Enligt Hannas tolkning är detta en bidragande faktor till att vissa 

lärare motsätter sig förändring.  

 

[J]ag tror att andra har förändringsmotstånd här, för 

lärarrollen helt enkelt förändras, å andra sidan är det 

ingenting konstigt med det […] för hela arbetslivet är i 

förändring, många andra yrken hamnar också fundera på 

sådana här saker. (Hanna)51 

 

Under intervjuns lopp kom Hanna fram till den slutsatsen att själva lärartiteln 

egentligen inte beskriver henne professionellt och att hon egentligen hellre skulle 

beskrivs sig själv som en coach eller handledare. ”[M]in roll är allt mer att vara coach 

eller handledare, mig skulle det inte störa om man skulle göra sig av med hela lärar-

termen” (Hanna)52. Om man återspeglar detta emot lärarprofessionalism-teorierna (se 

sid 22–26) kunde man tolka att detta är en möjlig riktning som lärarprofessionalismen 

utvecklas mot, dvs. professionalismen förstärks genom att den utvecklas till en ny form 

där lärare och utbildningsanstalten strävar till genomskådliga processer och 

delaktighet (Hargreaves 2000, 172).  

 

Enligt enkätundersökningens resultat kunde man anta att förändringen av lärarrollen 

sker rätt så smidigt i och med att 83,3 % av respondenterna svarat at de klarar av att 

förnya sig som lärare då deras arbetsmiljö förändras (N=54) (Tabell 25). 

 

Tabell 25. Förmåga att förnya sig professionellt (N=54) 

 

Jag klarar av att förnya mig som 

lärare då min arbetsmiljö förändras 

% 

Helt av samma åsikt 33.3 

Delvis av samma åsikt 50.0 

Varken av samma eller annan åsikt 7.4 

Delvis av annan åsikt 5.6 

Helt av annan åsikt 3.7 

Sammanlagt 100.0 
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Men i samma andetag kan man konstatera att enkätrespondenterna i sin helhet hade 

rätt så olika åsikter om sin framtid som lärare (Tabell 26). Fördelningen är rätt så jämn 

mellan de olika svarsalternativen, vilket även belystes tidigare i detta avsnitt genom 

intervjurespondenternas olika tappningar om sin roll som lärare.  

 

Tabell 26. Lärarnas framtidssyn (N=55) 

 

Jag ser positivt på min framtid som 

lärare 

% 

Helt av samma åsikt 20.0 

Delvis av samma åsikt 30.9 

Varken av samma eller annan åsikt 7.3 

Delvis av annan åsikt 30.9 

Helt av annan åsikt 10.9 

Sammanlagt 100.0 

 

Av enkätrespondenterna hade lärarna med högre högskoleutbildning en mer positiv 

syn av sin framtid som lärare än respondenterna med lägre högskoleutbildning (N=50) 

(Tabell 27). En möjlig orsak till detta resultat vore att de högre utbildade lärarna ser 

andra möjligheter för professionell utveckling inom andra branscher. Detta kunde 

gestalta sig, som Anja beskrev i avsnitt 6.4, som byte av karriär och sökande av 

anställning inom en annan bransch. En annan förklaring till detta resultat är att lärarna 

med högre utbildning har genom sin utbildning fått mer verktyg för att utveckla sig 

professionellt och kan därför lättare anpassa sin professionella roll i föränderliga tider. 

 

Tabell 27. Lärarnas framtidssyn, fördelning enligt utbildningsnivå (N=50) 

 

Jag ser positivt på min 

framtid som lärare 

Utbildningsnivå 

Lägre 

högskoleutbildning % 

Högre 

högskoleutbildning % 

Helt av samma åsikt 13.0 22.2 

Delvis av samma åsikt 30.4 33.3 

Varken av samma eller 

annan åsikt 

4.3 7.4 

Delvis av annan åsikt 43.5 22.2 

Helt av annan åsikt 8.7 14.8 

 100.0 (N=23) 100.0 (N=27) 
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7. Sammanfattning och slutdiskussion  

 

I detta kapitel sammanfattas denna avhandling. Kapitlet påbörjas med ett avsnitt där 

avhandlingens tematik, centrala teorier, metoder och material sammanfattas, varefter 

en ytterligare koncentrerad analys av forskningens mest väsentliga resultat görs. Enligt 

de resonemang som jag kommit fram till genom sammanfattande av 

forskningsresultaten, drar jag slutsatser av det centrala utfallet av denna undersökning. 

Kapitlet, och avhandlingen för den delen, avslutas med en slutdiskussion, där jag 

funderar på hur detta tema kunde i fortsättningen studeras och vad som speciellt vore 

värt att fördjupa kunskapen av.  

 

 

7.1 Sammanfattning 

 

Syftet med denna undersökning var att forska hur lärare inom andra stadiets 

yrkesutbildning påverkas av den pågående reformen. Reformen av andra stadiets 

yrkesutbildning är ett av den finländska regeringens spetsprojekt, med vilket den 

finländska yrkesutbildningens samhälleliga signifikans ämnades höjas genom 

förnyande av dess finansiering och strukturering. Vissa konkreta mål som lades för 

reformen, var att effektivera undervisningsanordnarnas verksamhet och att öka på 

inlärning som sker på en arbetsplats (Statsrådets kansli 2015). 

 

Orsaken till att jag valde utföra studien av reformen ur lärarnas synvinkel beror på att 

lärarna kan anses ha en central roll i förverkligande av målen som reformen ställer. 

Speciellt ville jag undersöka lärarnas självuppfattning av sin professionella roll och 

hur de uppfattar att denna roll förändrats då omständigheterna i deras handlingsmiljö 

förändrats. Det andra stora temat som forskades i denna undersökning, och som är tätt 

bundet till det förenämnda, var lärarprofessionalismens utveckling inom andra stadiets 

yrkesutbildning. I denna undersökning studerades även lärarnas attityder till reformen.   

 

I avhandlingen tillämpades två olika teoretiska synvinklar; styrning av offentliga 

samfund och lärarprofessionalism. I undersökningen tolkades andra stadiets 

yrkesskolreform som en gestaltning av en ny form av styrning av offentliga samfund 



  Victor Nyberg 

89 

 

(governance) (se sid 13–20). Styrningsteorierna fungerade som bas vid tolkningen av 

lärarnas  förståelse av förändringarna i deras handlingsmiljö. Den andra infallsvinkeln 

var utvecklingen av lärarprofessionalismen (se sid. 20–26), där jag ämnade kartlägga 

dess nuvarande form och möjliga framtida utvecklingsriktning.  

 

För att undersöka de ovannämnda temana utförde jag en elektronisk 

enkätundersökning, samt tematiska följdintervjuer för att skapa en bredare förståelse 

av respondenternas svar. Enkätundersökning distribuerades genom Bästa kunnande-

nätverksprojektets nätverk. Av enkätundersökningens respondenter kontaktade jag 

fem lärare, som var villiga att bli intervjuade. Forskningsmaterialet analyserades både 

kvantitativt och kvalitativt. Till näst sammanfattar jag undersökningens resultat 

tematiskt.  

 

 

7.1.1 Förändringar i lärarnas handlingsmiljö 

 

Ur undersökningens forskningsresultat framkom det att lärarnas handlingsmiljö 

förändrats på flera olika sätt som en följd av andra stadiets yrkesskolreform. En del av 

utvecklingen har dock skett under en längre tid och kunde snarare beskrivas som 

fortgående utveckling av branschen i fråga. Lärarnas handlingsmiljö har blivit mer 

mångdimensionell. Undervisningen är inte lika tätt bunden till klassrummet i dagens 

läge, utan den kan ske i olika inlärningsmiljöer såsom en arbetsplats eller på internet. 

Enligt denna studie har lärarnas arbetsuppgifter även diversifierats som en följd av 

reformen. Bland annat har variationen bland studerande ökat i och med att ungdoms- 

och vuxenutbildningen slagits ihop. De studerandes mängd per lärare har enligt 

undersökningsresultaten även ökat. Studerandena kräver även olika former av stöd i 

olika mängd av lärarna. Ett annat fenomen som belystes i denna undersökning är att 

det även förekommer studerande som inte behöver lärarens pedagogiska kunskaper 

överhuvudtaget.  

 

De förenämnda aspekterna har lett till att lärarnas arbetsbörda har ökat. Främst handlar 

det om administrativt arbete såsom dokumentation av studieprestationer och 

uppföljning av studier. Detta arbete innebär även att lärarna i större utsträckning måste 

använda sig av elektroniska system. Förändringen av lärarnas handlingsmiljö har även 
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haft en inverkan på lärarnas kollegiala samarbete. I vissa arbetsgemenskaper har 

samarbetet mellan lärarna ökat, i form av problemlösning gällande utmaningar som 

reformen ställt, medan själva gemenskapen bland lärarkåren samtidigt har försvagats. 

Enligt denna undersöknings har detta skett pga. lärarnas ökade arbetsbörda.  

 

Undersökningens resultaten skillrar även flera drag som beskrivs i NPM- och NPG- 

teorierna. Som jag redan tidigare konstaterat (se sid 79), kan man utgående ifrån denna 

undersökning säga att styrning sker på två nivåer, statlig- och organisatorisk nivå. Den 

statliga styrningen omfattar hela andra stadiets yrkesutbildning och reformen kan i 

denna kontext anses vara en form av statlig styrning som medför bl.a. implementering 

av personliga utvecklingsplaner för kunnande och förändringar i finansieringen 

(Regeringens proposition, RP 39/2017 rd). Den nya lagstiftningen, som stiftats av 

staten, har bidragit till förändringar på organisatorisk nivå, dvs. hos 

undervisningsanordnarna. Den organisatoriska styrningen gestaltar sig som ökad 

resursmånhet, ökad fokus på utförande, produktion av tjänster med fokus på 

användarna och intressenter och inkludering av näringslivet i processerna (Hood 1991, 

3-5; Osborne 2006, 383; Pollitt & Bouckaert 2011, 10). Den ökade resursmånheten 

visar sig som större studerandegrupper för lärarna, som förväntas avklara den ökade 

arbetsbördan med samma resurser som tidigare. Dokumentationen av 

studieprestationer och upprättande av personliga utvecklingsplaner kan tolkas som 

verktyg för mätande av utförande. De nya arbetsuppgifter kan även ses som metoder 

med vilka användarna av den producerade tjänsten, anordnande av utbildning, tas mer 

i beaktan.  

 

I denna undersökning framkom det även att arbetslivet fått en större roll i och med 

reformen, vilket jag anser kan tolkas som inkludering av andra intressenter i 

undervisningsverksamheten. Enligt denna undersökning förstår lärarna förändringen 

av sin handlingsmiljö genom de organisatoriska förändringarna. Med andra ord kan 

man inte säga att den statliga styrningen skulle påverka lärarnas vardag på ett 

förutsägbart sätt, utan förändringarna måste inspekteras på organisatorisk nivå. Enligt 

undersökningsresultaten anser lärarna att deras autonomi gällande undervisningen inte 

förändrats. De anser dock att deras övriga arbetsuppgifter har utvidgats i och med 

reformen genom styrning. Med andra ord kunde man säga att lärarnas professionella 

ansvar har förändrats för de övriga arbetsuppgifternas del mot ett mer fördikterad håll, 
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vilket Englund och Solbrekke (2015, 178) beskriver som accountability 

(redovisningsskyldighet).  

 

 

7.1.2 Lärarnas professionella roll i och med reformen 

 

De ovannämnda förändringarna i lärarnas handlingsmiljö har enligt 

undersökningsresultaten även bidragit till en förändring av lärarnas professionella roll. 

Bland annat har de nya inlärningsmiljöerna, samarbetet med arbetslivet och den 

mångsidigare skaran studerande bidragit till att lärarna måste agera mer flexibelt. 

Enligt de intervjuade lärarna kan man inte mer i dagens läge utgå ifrån att alla 

studerande lär sig på samma sätt. Med andra ord bör lärarna kunna utöva olika roller i 

olika situationer (Giddens 2002, 45; Kinnvall 2003, 12).  

 

Ur forskningsresultaten framkom det att lärarna upplever att den pedagogiska 

expertisen fortsättningsvis kommer vara en central del av deras professionella roll. 

Samtidigt ansåg de deras professionella roll inte enbart kommer att avgränsas till detta 

delområde. I undersökningen beskrev lärarna att deras lärarroll utvidgats och blivit 

mer omfattande i och med att deras ansvar över studerandena ökat. Fler av 

respondenterna beskrev sig vara snarare handledare än lärare i dess traditionella 

bemärkelse. Med andra ord innebär den nya lärarrollen att lärarnas professionella roll 

utvidgats från den pedagogiska undervisningen till att även omfatta handledning och 

skräddarsyende av studerandenas studier. Ansvaret för framskridande av studerandens 

studier har med andra ord förskjutits mer åt läraren.  

 

Lärarnas roll har även utvidgats genom det ökade samarbetet med arbetslivet. 

Respondenterna ansåg att arbetslivet inte utgör ett hot för deras professionalism. 

Samarbetet uppfattades snarare som en möjlighet för professionell utveckling. Vissa 

respondenter avvaktande dock arbetslivssamarbetet, men inte för att de skulle ha ansett 

att det försvagar deras professionalism, utan snarare pga. att de var oroade om 

studerandenas baskunskaper och om de verkligen klarar sig i arbetslivet.  

Respondenterna betonade att lärarna faktiskt behövs ute på arbetsplatserna. Lärarna 

vill försäkra att alla studerande behandlas jämlikt, vilket jag tidigare i denna 

avhandling beskrev som en stark jämlikhetssträvan vid utövande av lärarrollen.  
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Vid återspegling av de ovannämnda förändringarna i lärarnas professionella roll emot 

teorierna om professionell utveckling som utgör en del av denna avhandlings 

teoretiska referensram, finner jag flera aspekter som beskrivs i teorierna. Enligt 

undersökningsresultaten kunde man säga att lärarnas professionalism har utvecklats 

mot en mer utsträckt eller ny form (Sachs 2001; Saqipi 2014, 31). Ifall 

forskningsresultaten återspeglas emot Hargreaves (2000) teori om 

lärarprofessionalismens utveckling, visar resultaten även element av de olika åldrarna 

av professionalism. Till exempel är den mångdimensionella lärarrollen något som 

beskrivs som ett centralt fenomen i den tredje, kollegiala åldern av professionalism, 

medan den diversifierade gruppen studerande och arbetslivssamarbetet är något som 

beskrivs i den fjärde åldern (Hargreaves 2000, 162–167). 

 

Man kan dock inte påstå att alla lärares professionalism skulle ha utvecklats på samma 

sätt och åt samma håll. Utgående ifrån denna undersöknings resultat spelar kön, 

arbetserfarenhet och i viss mån även utbildningsnivå en roll i utvecklingen av 

lärarprofessionalismen. Till exempel verkar de manliga lärarna inte vara lika 

påverkade av styrningen som de kvinnliga. En annan intressant iakttagelse är att 

lärarna med 11 till 20 års arbetserfarenhet var mest positivt inställda till reformen. Det 

finns även sådana lärare som anser att deras roll som lärare inte utvecklas i den tidigare 

beskrivna riktningen. Dessa respondenter var överlag mer negativt inställda till 

reformen. Ifall denna grupps generella tendenser skulle beskrivas utgående ifrån 

professionalism-teorierna, representeras deras värden i den första och andra åldern av 

professionalism, dvs. de är protektionistiska över deras professionella roll och idkande 

av undervisningsmetoder och praxis som de är vana med (Hargreaves 2000, 154-162). 

I undersökningen fann jag även olika kombinationer av de förenämnda 

uppfattningarna om lärarprofessionalism. Med andra ord kan man inte säga att 

lärarprofessionalismen utvecklas lineärt, utan att lärarnas professionella roll består av 

olika delar av dessa renodlingar i olika mängd.  

 

Mitt ursprungliga antagande, att reformen skulle stötta professionalismen och 

utvecklingen av den professionella rollen framåt, visade sig inte totalt stämma. Enligt 

undersökningsresultaten sker den professionella utvecklingen minst lika mycket 

genom lärarnas eget initiativ som det gör som en följd av reformen. Fler av 
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respondenterna ifrågasatte tanken om att reformen skulle bidra till förändring av den 

professionella rollen. De såg den professionella utvecklingen snarare som en naturlig 

del av alla yrkesbranscher.  

 

För att summera detta avsnitt, kunde man säga att lärarens professionella roll inom 

andra stadiets yrkesutbildning blivit mer mångfacetterad än tidigare. Lärarrollen kunde 

beskrivas som handledande och icke auktoritär. Den nya lärararrollen innebär även 

ökat samarbete med olika intressentgrupper och de studerande. Genom detta samarbete 

förstärks alla delaktiga parters professionella kunnande, även lärarens. Förändringen 

sker dock långsamt och alla lärare har inte ännu åtagit sig denna nya professionella 

roll.  

 

 

7.2 Slutdiskussion  

 

Jag anser att jag med denna undersökning lyckats besvara avhandlingens 

forskningsfrågor och på detta sätt lyckats åskådliggöra förändringen som lärarna inom 

andra stadiets yrkesutbildning genomgår, inte bara på grund av reformen, utan även 

som en följd av det som kunde beskrivas som ”naturlig” utveckling av 

lärarprofessionen. Denna undersökning belyser hur den nya styrningen av offentliga 

samfund påverkar organisationer och individerna som arbetar inom dem, mer specifikt 

hur dessa individers professionalism utvecklas.  

 

Vid jämförelse av undersökningsresultaten emot den tidigare forskningen som jag 

presenterade i början av avhandlingen, kunde man säga att denna undersöknings 

resultat bekräftar de tidigare resultaten, men samtidigt visar de den huvudsakliga 

riktningen av andra stadiets lärares professionella utveckling. De tidigare 

undersökningarna (Hökkä 2012; Vähäsantanen 2013) illustrerar pluralismen inom 

lärarkåren och hur interna spänningar i organisationerna tidigare har styrt den 

professionella utvecklingen, även under mindre reformer. Jag anser att 

undersökningen som utförts inom ramen av denna avhandling, illustrerar hur en 

storskalig reform fungerar som en barriärbrytare inom organisationer och, både på gott 

och ont, tvingar alla att vidareutveckla sig professionellt. Under forskningsprocessen 
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visade det sig att ämnet som jag valt att forska var mer komplext och mångfacetterat 

än vad jag hade tänkt mig. Före undersökningen trodde jag att jag skulle få klara 

resultat om reformens påverkan. Även om jag fick resultat som tyder på detta, visade 

dig sig att utveckling av professionalism bör ses ur ett vidare perspektiv. Att skapa 

denna helhetsbild anser jag ha varit den mest belönande delen under skrivande av 

denna avhandling.   

 

Med tanke på resultaten av denna undersökning, anser jag att de använda metoderna, 

enkätundersökning och temaintervjuer, lämpade sig väl för undersökningens syften. 

Även om det innebar en hel del arbete att formulera de olika undersökningarna och 

vid analys av svaren, anser jag att dessa metoder kompletterade varann väl. 

Insamlingen av kontaktuppgifter av respondenter som var villiga att bli intervjuade, 

fungerade speciellt bra och underlättade nåendet av respondenterna markant. Det 

skedde även vissa misstag vid insamlingen av data, såsom bortfallet av frågan om 

respondenternas ålder. Dessutom blev urvalet rätt så litet för enkätundersökningen. 

Ifall jag utförde undersökningen på nytt, skulle jag vara mer noggrann vid formulering 

av enkäten samt planera insamlingen av data bättre för att hoppeligen få ett större 

sampel, vilket antagligen skulle ge mer signifikanta svar. Jag skulle även satsa mer på 

formulerande av frågorna som ställs till respondenterna. Jag anser att det vore nyttigt 

att testa frågorna i förväg. Detta gäller både enkätundersökningen och intervjuerna. 

Frågorna kunde tolkas på många olika sätt och var därför utmanande att analysera. Då 

jag utförde intervjuerna lämnade jag bort vissa frågor, då jag under intervjun insåg att 

respondenten inte skulle förstå och kunna svara på dem. För enkätundersökningens del 

vore det även önskvärt att samla in ett större sampel, för att underlätta analysen av 

resultaten. Detta kunde åstadkommas genom bredare spridning av undersökningen 

samt en förlängd svarstid.  

 

I framtida forskning av temat som behandlats i denna avhandling, anser jag att några 

olika fenomen kunde studeras ytterligare. Det vore intressant att upprepa denna studie 

om några år och jämföra svaren. Speciellt skulle det vara intressant att se huruvida den 

professionella rollen utvecklats i den riktning som denna undersökning indikerar. 

Dessutom kunde man utvidga studien att även gälla den handledande personalen inom 

läroanstalterna, något som jag inte kunde göra inom ramen för denna avhandling. En 

ytterligare aspekt som kunde forskas vore hur undervisningsanordnarnas ledning och 
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mellanledning utövar organisatorisk styrning, eftersom det var ett återkommande 

fenomen i avhandlingens resultat. Speciellt skulle det vara intressant att undersöka hur 

styrningen av reformens olika delområden utvecklas på organisationsnivå. Jag anser 

även att det vore viktigt att forska reformen ur studerandes och möjligtvis lärarnas 

arbetsgivares perspektiv för att skapa en helhetsbild av utvecklingen inom detta fält.  



  Victor Nyberg 
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Bilagor  

 

Bilaga 1: Följebrev till enkäten 

 

Undersökning om yrkesutbildningsreformens inverkan på lärar- och 

handledningspersonalens arbete 

 

Ärade mottagare, 

 

Jag utför på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet att utföra en 

undersökning om hur reformen av andra stadiets yrkesutbildning påverkar 

undervisnings- och handledningspersonalens arbete och yrkesroll. Undersökningen 

görs i samarbete mellan Åbo Akademi, Bästa kunnande-nätverksprojektet och 

undervisnings- och kulturministeriet.  

 

Jag studerar sociologi vid Åbo Akademi och undersökningen utgör en del av min 

avhandling pro gradu. Mitt syfte är att undersöka undervisnings- och 

handledningspersonalens uppfattningar om hur deras arbete förändras i och med 

reformen.  För utförande av undersökningen söker jag yrkeslärare och -handledare 

som vill dela med sig sina erfarenheter befattande reformen, speciellt hur den 

påverkat arbetsomständigheterna och vilka förväntningar som riktas mot framtiden.  

 

Insamlingen av material sker i två delar. Den första delen utgörs av ett elektroniskt 

frågeformulär, vars länk är bifogad nedan. Den andra delen består av temaintervjuer.  

 

Frågeformuläret består av flervalsfrågor och ett fåtal frågor med öppna frågor. 

Ifyllande av frågeformuläret torde ta ca. 15-20min.  

 

Avsikten är att samla deltagare till temaintervjuerna från frågeformulärets 

respondenter. Intervjuerna görs ansikte mot ansikte eller över Skype. Ifall ni är 

intresserade av att delta i en temaintervju, omber jag er lämna era kontaktuppgifter i 

slutet av det elektroniska frågeformuläret. Efter detta kommer jag vara i kontakt för 

att komma överens om de praktiska arrangemangen för intervjun. 

Kontaktuppgifterna behandlas konfidentiellt och delas inte till tredje parter.  

 

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt och respondenterna anonymiseras 

ifall de behandlas i avhandlingen. Materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte. 

 

Jag hoppas att så många som möjligt är intresserade av att ställa upp och tackar redan 

i förväg för era svar. Ifall ni har några frågor gällande frågeformuläret eller 

undersökningen överlag, vänligen kontakta mig per epost eller telefon. 

 

Vänligen fyll i det elektroniska frågeformuläret senast den 31 maj 2018.  

 

Länk till frågeformulär: 
https://www.webropolsurveys.com/S/978F9067F30D9F8D.par  
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Väl mött,  

 

Victor Nyberg    

Projektplanerare     

Undervisnings- och kulturministeriet   

PK, sociologistuderande    

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 

 

 

Handledare: 

Heidi Henriksson,  

PM, doktorand i sociologi 

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 

 

Sociologi, Åbo Akademi 

https://www.abo.fi/amnen/sociologi/ 

 

Besöksadress:    

Fänriksgatan 3, 20500 Åbo 
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Tutkimus ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaikutuksista opettajien ja 

ohjaushenkilöstön työhön 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Olen toteuttamassa opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tutkimusta siitä, 

miten 

toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa opetus- ja 

ohjaushenkilöstön työhön ja ammatilliseen rooliin. Tutkimus tehdään Åbo 

Akademin, Parasta osaamista-verkostohankkeen ja opetus- ja kulttuuriministeriön 

yhteistyönä.  

 

Opiskelen sosiologiaa Åbo Akademissa ja tutkimus on osa pro gradu -tutkielmaani. 

Tarkoituksenani on tutkia opetus- ja ohjaushenkilöstön käsityksiä siitä, miten heidän 

työnsä muuttuu reformin myötä. Tutkimuksen toteuttamiseksi etsin ammatillisen 

koulutuksen parissa työskenteleviä opettajia ja ohjaajia, jotka ovat halukkaita 

jakamaan kokemuksiaan reformista, erityisesti siitä, miten se on vaikuttanut 

työolosuhteisiin ja mitä tulevaisuuden toivotaan tuovan tullessaan.  

   

Tutkimusaineisto kerätään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa koostuu sähköisestä 

kyselylomakkeesta, jonka linkki löytyy alta. Toinen osa muodostuu 

teemahaastatteluista.   

 

Kyselytutkimus koostuu monivalintakysymyksistä ja muutamasta avoimesta 

kysymyksestä. Kyselylomakkeen täyttäminen vie aikaa noin 15-20 min.  

  

Teemahaastatteluun osallistujat on tarkoitus poimia kyselylomakkeeseen vastaajien 

joukosta. Haastattelu suoritetaan joko kasvotusten tai Skypen välityksellä. Mikäli 

olette kiinnostunut osallistumaan teemahaastatteluun, pyydän jättämään 

yhteystietonne sähköisen kyselylomakkeen lopussa olevaan tilaan. Otan tämän 

jälkeen yhteyttä ja sopiakseni haastattelun käytännön järjestelyistä. Yhteystietoja 

käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.  

 

Kaikki kerätty aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajat anonymisoidaan, 

mikäli heitä käsitellään tutkielmassa. Aineistoa käytetään ainoastaan 

tutkimustarkoituksiin. Aineistoa ei välitetä kolmansille osapuolille.  

 

Toivon että mahdollisimman moni on kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen ja 

kiitän jo etukäteen vastauksistanne. Mikäli teillä on kysymyksiä koskien 

kyselylomaketta tai tutkimusta, pyydän ottamaan minuun yhteyttä joko sähköpostilla 

tai puhelimitse. 

 

Ystävällisesti täytä sähköinen kyselylomake viimeistään 25.5.2018 mennessä. 

 

Linkki kyselyyn: https://www.webropolsurveys.com/S/4460EF8ECCEB9943.par  
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Ystävällisin terveisin, 

 

Victor Nyberg    

Projektisuunnittelija,     

Opetus- ja kulttuuriministeriö    

VTK, Sosiologian opiskelija   

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 

 

Ohjaaja: 

Heidi Henriksson,  

VTM, sosiologian tohtorikoulutettava 

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 

 

Sosiologia, Åbo Akademi 

https://www.abo.fi/amnen/sociologi/ 

 

Käyntiosoite:    

Vänrikinkatu 3, 20500 Turku 
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Bilaga 2: Enkätundersökningen 

 

Yrkesidentitet under reform: en studie i strukturella förändringars påverkan 

på yrkeslärares och -handledares arbete 

 

 

Undersökningens syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att undersöka undervisnings- och 

handledningspersonalens uppfattningar om hur deras arbete förändras i och med 

reformen. Undersökningen görs i samarbete mellan Åbo Akademi, Bästa kunnande-

nätverksprojektet och undervisnings- och kulturministeriet. 

 

Allt insamlat material behandlas konfidentiellt och respondenterna anonymiseras då 

de behandlas i avhandlingen. Det insamlade materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte och tilldelas inte till tredje parter.  

 

 

Bakgrundsinformation  

 

1. Kön  

1. Man 

2. Kvinna 

3. Annat 

4. Vill inte ange 

 

2. Utbildning 

(öppet svarsfält) 

 

3. Arbetstid   

1. Heltid 

2. Deltid 

 

4. Huvudsaklig arbetsuppgift 

1. Lärararbete  

2. Handledningsarbete 

 

5. Hur länge har du sammanlagt arbetat som lärare eller handledare inom andra 

stadiets yrkesutbildning? 

1. Under 1 år 

2. 1–5 år 

3. 6–10 år 

4. 11–20 år 

5. Över 20 år 
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6. Hur länge har du sammanlagt arbetat som lärare eller handledare? 

1. Under 1 år 

2. 1–5 år 

3. 6–10 år 

4. 11–20 år 

5. Över 20 år 

 

7. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

1. Under 1 år 

2. 1–5 år 

3. 6–10 år 

4. 11–20 år 

5. Över 20 år 

 

8. Vilken storlek är undervisningsanordnaren du arbetar för? 

1. Stor (t.ex. samkommun) 

2. Medelstor 

3. Liten (t.ex. en branschspecifik) 

 

9. Inom vilket utbildningsområde/vilka utbildningsområden undervisar du? 

1. Det humanistiska och pedagogiska området 

2. Kultur 

3. Det samhällsvetenskapliga området 

4. Det naturvetenskapliga området 

5. Teknik och kommunikation 

6. Naturbruk och miljöområdet 

7. Social-, hälso- och idrottsområdet 

8. Turism-, kosthålls- och ekonomibranschen 

9. Övrig utbildning 

 

10. Vilket ämne/vilka ämnen undervisar du i? 

(öppet svarsfält) 

 

1. Yrkeslärarens och -handledarens roll i och med reformen 

 

11. Jag ser positivt på min framtid som lärare/handledare 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

12. Jag ser nya, intressanta samarbetsmöjligheter i och med reformen 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 
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13. Jag har förnyat mina pedagogiska metoder i och med reformen 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

14. Jag har uppdaterat min sakkunskap i och med reformen 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

15. Jag har gått på fortbildning för att tillmötesgå de krav som reformen innebär för 

mitt kunnande 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

16. Det är enkelt att förändra undervisningsverksamheten enligt reformens krav  

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

17. Mina möjligheter att påverka studerandens inlärning har ökat 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

18. Jag vill vidareutveckla de metoder som jag använder i undervisningen 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

19. Min roll som lärare/handledare har förändrats i och med reformen 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 
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20. Ifall du svarade jakande på den föregående frågan, hur har den förändrats?  

(öppet svarsfält) 

 

21. Möjligheterna att påverka mitt eget arbete har i och med reformen… 

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

22. Min arbetsbörda överlag har… 

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

23. På vilket sätt har den ökat/minskat? (nämn några betydelsefulla faktorer) 

(öppet svarsfält) 

 

24. Jag känner mig stressad över förändringarna i mitt arbete 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

25. Ifall du svarade jakande på den föregående frågan, kan du nämna några specifika 

faktorer som bidragit till stress?  

(öppet svarsfält) 

 

2. Förändringar i inlärningsmiljöerna 

 

2.1 Arbetslivet  

 

26. Ett av reformens mål är ökande av inlärningen på arbetsplatsen. Detta gynnar 

studerandes yrkeskunnande 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

27. Yrkesskicklighet förkovras bäst genom inlärning på arbetsplatsen 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 
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28. Kan du motivera ditt svar till föregående fråga? 

(öppet svarsfält) 

 

29. Den ökade inlärningen på arbetsplatsen försnabbar övergången till arbetslivet 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

30. Samarbetet mellan läroanstalten och andra intressenter (t.ex. företag) har…  

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

31. Strävan att öka samarbetet med näringslivet är en positiv förändring 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

32. Varför anser du att det är en positiv eller mindre positiv förändring? 

(öppet svarsfält) 

 

33. Genom samarbete med andra intressentgrupper kan man förstärka 

lärarnas/handledarnas yrkeskunskaper 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

34. Arbetslivets möjlighet att aktivt delta i bedömningen av yrkesskicklighet är en 

bra sak 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

35. Varför anser du att detta är bra eller mindre bra sak? 

(öppet svarsfält) 
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2.2 Digitala inlärningsmiljöer 

 

36. Digitala inlärningsmiljöer lämpar sig väl inom mitt fält  

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

37. Digitala inlärningsmiljöer ökar lärarens/handledarens arbetsbörda 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

38. Yrkesskickligheten kan förkovras genom nätundervisning  

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

39. Digitala inlärningsmiljöer öppnar nya möjligheter för studerandens anskaffning 

av yrkeskunnande 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

40. Digitala inlärningsmiljöer kan ersätta kontaktundervisning 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

3. Förändring av examensstrukturen 

 

41. Det mindre antalet examina försämrar studerandens specialiserade 

yrkeskunnande 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 
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42. En mer allmän examensbenämning leder till ett bredare kunnande hos 

studenterna 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

43. Förändringar i examensbenämningar förutsätter ett bredare kunnande av 

läraren/handledaren 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

44. Mitt ansvarområde som lärare/handledare handlar enbart om mitt eget ämne 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

4. Förändringar inom läroanstalten 

 

45. Samarbetet mellan lärarna har…  

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

46. Samarbetet mellan undervisnings- och handledningspersonalen har…  

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

47. Utbildningsanordnaren har i och med reformen ställt krav för förnyande av 

processer 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 
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48. Kolleger stöder varandra i arbetsgemenskapen i förändrande av metoder 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

49. Jag har fått tillräckligt stöd av läroanstaltens ledning för utvecklande av min 

yrkeskunnighet 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

50. Lärare/handledare och deras yrkeskunskap är uppskattade i läroanstalten jag 

arbetar i 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

51. Trivseln inom arbetsgemenskapen har i och med reformen… 

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

5. Övrigt om reformen / Om reformen generellt 

 

52. Flexiblare studiestigar är en positiv förändring 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

53. Varför anser du flexiblare studiestig vara en positiv eller mindre positiv 

förändring? 

(öppet svarsfält) 

 

54. Statens styrning av anordnande av undervisning har… 

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 



  Victor Nyberg 

 

55. Arbets- och näringslivets påverkan på utbildningens innehåll har… 

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

56. Kraven på snabbare genomströmning har…  

1. ökat avsevärt 

2. ökat i någon mån 

3. förblivit oförändrad 

4. minskat i någon mån 

5. minskat avsevärt 

 

57. Jag klarar av att förnya mig som lärare/handledare då min arbetsmiljö förändras 

1. Helt av samma åsikt 

2. Delvis av samma åsikt 

3. Varken av samma eller annan åsikt 

4. Delvis av annan åsikt 

5. Helt av annan åsikt 

 

58. Vilka risker anser du reformen medföra, och hur kunde dessa minimeras? 

(Öppet svarsfält)  

 

59. Övriga tankar om ämnet? 

(Öppet svarsfält)  

 

Uppföljning 
För att fördjupa förståelsen av presenterade synpunkter gällande andra stadiets 

yrkesutbildnings reform, kommer denna undersökning att uppföljas med individuella 

intervjuer. Ifall du intresserad av att bli intervjuad (ca. 1h), vänligen lämna dina 

kontaktuppgifter nedan.  

 

Uppgifterna används enbart till att ta kontakt och komma överens om intervjun. 

Uppgifterna överlåts inte till tredje parter och kontaktuppgifterna förstörs då 

undersökningen är klar. 

 

Namn: 

Epost: 

Telefonnummer:  

 

Kontaktuppgifter 

 

Victor Nyberg 

Projektplanerare, Undervisnings- och kulturministeriet  

PK, sociologistuderande 

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 
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Ammatti-identiteetin reformi: tutkimus rakenteellisten muutosten vaikutuksista 

ammatillisten opettajien ja ohjaushenkilöstön työhön 

 

 

Tutkimuksen tavoitteet 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia opetus- ja ohjaushenkilöstön näkemyksiä 

siitä, miten toisen asteen ammatillisen koulutuksen uudistettu lainsäädäntö muuttaa 

heidän työtään. Tutkimus tehdään Åbo Akademin, Parasta osaamista-

verkostohankkeen ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteistyönä.  

 

Tutkimuksessa kerättyä aineistoa käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajat 

anonymisoidaan, mikäli heitä käsitellään tutkielmassa. Kerättävä aineisto tullaan 

käyttämään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Tutkimusainestoa ei välitetä 

kolmansille osapuolille.  

 

 

Taustatieto 
 

Syntymävuosi 

(numerokenttä) 

 

Sukupuoli 

 Mies 

 Nainen 

 Muu 

 Ei halua kertoa  

 

Koulutus 

(avoin vastauskenttä) 

 

Työaika 

 Kokoaika 

 Osa-aika  

 

Ensisijainen työtehtävä 

 Opetustyö 

 Ohjaustyö 

 

Kuinka kauan olet yhteensä työskennellyt opettajana tai ohjaajana ammatillisessa 

koulutuksessa?  

 Alle 1 vuotta 

6. 1–5 vuotta 

7. 6–10 vuotta 

8. 11–20 vuotta 

9. Yli 20 vuotta 
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Kuinka kauan olet yhteensä työskennellyt opettajana tai ohjaajana? 

10. Alle 1 vuotta 

11. 1–5 vuotta 

12. 6–10 vuotta 

13. 11–20 vuotta 

14. Yli 20 vuotta 

 

Kuinka kauan olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 

15. Alle 1 vuotta 

16. 1–5 vuotta 

17. 6–10 vuotta 

18. 11–20 vuotta 

19. Yli 20 vuotta 

 

Minkä kokoisella koulutuksenjärjestäjällä olet töissä? 

 Suurella (esim. koulutuskuntayhtymä) 

 Keskisuurella 

 Pienellä (esim. tiettyyn alaan keskittynyt) 

 

Millä koulutusalalla/aloilla opetat? 

 Humanistinen ja kasvatusala 

 Kulttuuriala 

 Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

 Luonnontieteiden ala 

 Tekniikan ja liikenteen ala 

 Luonnonvara- ja ympäristöala 

 Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

 Muu koulutus 

 

Mitä ainetta/aineita opetat? 

(avoin vastauskenttä) 

 

1. Ammatillisen opettajan ja -ohjaajan rooli reformin myötä 

 

Näen tulevaisuuteni opettajana/ohjaajana positiivisessa valossa  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Reformin myötä näen uusia mielenkiintoisia yhteistyömahdollisuuksia 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 
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Olen reformin myötä uudistanut pedagogisia menetelmiäni 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Olen reformin myötä päivittänyt ammattiasiantuntemustani 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Olen käynyt täydennyskoulutuksessa vastatakseni reformin asettamiin 

osaamisvaatimuksiin 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

On helppoa muuttaa opetusta reformin viitoittamaan suuntaan 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Mahdollisuuteni vaikuttaa oppilaiden oppimiseen ovat kasvaneet 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Haluan kehittää opetusmenetelmiäni 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Reformin myötä roolini opettajana/ohjaajana on muuttunut  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 
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Mikäli vastasit olevasi samaa mieltä edellisen väittämän kanssa, kuvaile miten rooli 

on muuttunut? 

(avoin vastauskenttä) 

 

Reformin myötä mahdollisuuteni vaikuttaa omaan työhöni on… 

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan  

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  

 

Yleisesti työmääräni on… 

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan 

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  

 

Millä tavoin se on lisääntynyt/vähentynyt? (mainitse pari merkityksellistä tekijää) 

(avoin vastauskenttä) 

 

Tunnen itseni stressaantuneeksi työni muutoksista  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Mikäli vastasit olevasi samaa mieltä edellisen väittämän kanssa, kuvaile mitkä tekijät 

aiheuttavat stressiä? 

(avoin vastauskenttä) 

 

2. Muutokset oppimisympäristöissä  

 

2.1 Työelämä  

 

Reformin tavoitteisiin kuuluu työpaikalla tapahtuva oppiminen lisääminen. Tämä 

edistää opiskelijoiden ammattitaitoa  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Ammattiosaaminen saavutetaan parhaiten työpaikalla tapahtuvan oppimisen kautta 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 
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Voitko lyhyesti perustella vastaustasi edelliseen kysymykseen?  

(avoin vastauskenttä) 

 

Lisätty työpaikalla tapahtuva oppiminen nopeuttaa siirtymistä työelämään 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Koulutuksen järjestäjän ja sidosryhmien (esim. yritykset) välinen yhteistyö on… 

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan  

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  

 

Pyrkimys lisätä yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa on positiivinen muutos 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Miksi tämä on mielestäsi positiivinen tai vähemmän positiivinen muutos? 

(avoin vastauskenttä) 

 

Sidosryhmäyhteistyöllä on mahdollista vahvistaa opettajien/ohjaajien 

ammattiosaamista 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Työelämän mahdollisuus aktiivisesti osallistua osaamisen arviointiin on hyvä asia 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Miksi tämä on mielestäsi hyvä tai vähemmän hyvä asia? 

(avoin vastauskenttä) 
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2.2 Digitaaliset oppimisympäristöt 

 

Digitaaliset oppimisympäristöt soveltuvat hyvin koulutusalalleni  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Digitaaliset oppimisympäristöt lisäävät opettajan/ohjaajan työmäärää 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Ammattiosaamista voidaan parantaa verkossa tapahtuvalla opetuksella  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Digitaaliset oppimisympäristöt avaavat uusia mahdollisuuksia opiskelijalle hankkia 

ammattiosaamista 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Digitaaliset oppimisympäristöt voivat korvata lähiopetuksen 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

3. Tutkintorakenteen muutokset 

 

Pienempi määrä tutkintoja heikentää opiskelijan erityisammattiosaamista 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 
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Yleisemmällä tasolla oleva tutkintonimike johtaa opiskelijoiden laajempaan 

osaamiseen 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Tutkintonimikkeiden muutokset edellyttävät opettajalta/ohjaajalta laajempaa 

osaamista 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Opettajana/ohjaajana vastuualueeni rajoittuu omaan aihealueeseeni 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

4. Muutokset oppilaitoksessa  

 

Yhteistyö opettajien välillä on…  

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan 

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  

 

Yhteistyö opetus ja ohjaushenkilökunnan välillä on…  

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan 

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  

 

Koulutuksen järjestäjä on reformin myötä asettanut vaatimuksia prosessien 

uudistamiseksi 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 
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Työyhteisössä kollegat tukevat toisiaan toimintatapojen muuttamisessa 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Olen saanut tarpeeksi tukea oppilaitoksen johdolta ammattiosaamiseni kehittämiseen  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Opettajia/ohjaajia ja heidän ammattiosaamistaan arvostetaan oppilaitoksessa missä 

työskentelen 

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Reformin myötä viihtyvyys työyhteisössä on… 

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan  

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  

 

5. Reformista yleisesti 

 

Opiskelijoiden joustavat opintopolut ovat positiivinen muutos  

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Miksi joustavat opintopolut ovat mielestäsi positiivinen tai vähemmän positiivinen 

asia? 

(avoin vastauskenttä) 

 

Valtion ohjaus ammatillisessa koulutuksessa on… 

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan  

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  
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Työ- ja elinkeinoelämän vaikutus koulutuksen sisältöön on… 

1. lisääntynyt merkittävästi 

2. lisääntynyt jonkin verran  

3. pysynyt ennallaan 

4. vähentynyt jonkin verran 

5. vähentynyt merkittävästi  

 

Vaatimukset läpivirtauksen nopeuttamiseksi ovat… 

1. lisääntyneet merkittävästi 

2. lisääntyneet jonkin verran  

3. pysyneet ennallaan 

4. vähentyneet jonkin verran 

5. vähentyneet merkittävästi  

 

Pystyn työympäristöni muuttuessa uudistumaan opettajana/ohjaajana   

1. Täysin samaa mieltä 

2. Jokseenkin samaa mieltä 

3. Ei samaa eikä eri mieltä 

4. Jokseenkin eri mieltä 

5. Täysin eri mieltä 

 

Mitä riskejä koet reformin sisältävän ja miten niitä voisi mahdollisesti pienentää? 

(avoin vastauskenttä) 

 

Muita ajatuksia aiheeseen liittyen? 

(avoin vastauskenttä) 

 

Seuranta 

 

Ammatillisen koulutuksen reformia koskevien mielipiteiden syvennetyn 

ymmärryksen saavuttamiseksi, tämän tutkimuksen jatkoksi suoritetaan 

henkilökohtaisia haastatteluja. Mikäli olet kiinnostunut haastateltavaksi (noin 1h), 

pyydän jättämään yhteystietosi alle.     

 

Yhteystietoja käytetään ainoastaan haastatteluajankohdasta sopimiseen. Tietoja ei 

luovuteta kolmansille osapuolille ja yhteystiedot tuhotaan tutkimuksen päätytyttä.  

 

Nimi: 

Sähköposti: 

Puhelinnumero: 

 

 

Yhteystiedot 

 

Victor Nyberg 

Projektisuunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö 

VTK, Sosiologian opiskelija 

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 
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Bilaga 3: Intervjuinbjudan  

 

Intervju om yrkesutbildningsreformens inverkan på lärarnas arbete 

 

Hej, 

 

Ni deltog på våren i en undersökning om yrkesutbildningsreformens inverkan på 

lärar- och handledningspersonalens arbete. Insamlingen av forskningsmaterialet sker 

i två delar. Den första delen utgjordes av det elektroniska frågeformuläret. Jag håller 

nu på att påbörja den andra delen av insamlingen av material genom att utföra 

intervjuer.  

 

Skulle ni vara villig att bli intervjuad under oktober månad? Ni kan föreslå 

tidpunkter som passar er.  Intervjun skulle utföras över Skype och den skulle räcka 

ca. en halv till en timme. Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt och 

respondenterna anonymiseras. Materialet kommer endast att användas i 

forskningssyfte. Jag svarar gärna på frågor, ifall sådana har uppstått.  

 

 

Väl mött, 

 

Victor Nyberg     

  

Projektplanerare       

Undervisnings- och kulturministeriet     

PK, sociologistuderande      

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 
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Haastattelu ammatillisen koulutuksen uudistuksen vaikutuksista opettajien työhön 

 

Hei, 

 

Osallistuitte keväällä kyselytutkimukseen koskien ammatillisen 

koulutuksen uudistuksen vaikutuksista opettajien ja ohjaushenkilöstön 

työhön. Tutkimusaineisto kerätään kahdessa osassa. Ensimmäinen osa 

aineistosta kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella. Aloitan nyt 

aineiston toisen osan keräyksen kerätä haastatteluiden avulla. 

 

Olisitko halukas haastateltavaksi lokakuun aikana? Voit itse ehdottaa 

sinulle sopivia ajankohtia. Haastattelu tehtäisiin Skypen välityksellä 

ja se kestäisi puolesta tunnista tuntiin. Haastatteluaineisto 

käsitellään luottamuksellisesti ja vastaajat anonymisoidaan. Aineistoa 

käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksiin. Aineistoa ei välitetä 

kolmansille osapuolille. Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin. 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

Victor Nyberg 

Projektisuunnittelija, 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

VTK, Sosiologian opiskelija 

Åbo Akademi 

[personuppgifter strukna] 
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Bilaga 4: Intervjumanual 

 

Inledande frågor  

 

 Ålder/födelseår  

 Vad har du för bakgrund i form av… 

o Utbildning 

o Tidigare arbetslivserfarenhet  

 Hur länge har du arbetet för *utbildningsanordnare*? 

 Har du före reformen arbetat inom ungdoms/vuxenundervisning? Hur länge? 

 

Arbete 

 

 Kunde du beskriva hur din typiska arbetsdag ser ut? 

 Har det skett en förändring i och med reformen? Syns reformen i din vardag? 

På vilket sätt? 

 Har du ändrat på dina arbetssätt i och med reformen. Hur?  

 Har reformen medfört mera arbete för dig? Hurdant arbete?  

 Har det skett någon förändring i trivseln inom arbetsgemenskapen i och med 

reformen? 

 Vad tror du att detta beror på? 

 Har samarbetet mellan lärarna ökat eller minskat? Vilken typ av samarbete? 

 Har reformen medfört mer styrning av ditt arbete? Hurdan styrning i så fall? 

(Förklara vid behov) 

 Anser du att det skett en förändring i din autonomi som lärare?  

 Hur tror du att det kommer att fungera framöver? 

 

Ökat samarbete 

 

 Vad anser du om det ökade samarbetet med näringslivet? 

 Hur förverkligas detta i din bransch/din region? Vilka möjligheter och 

utmaningar ser du? 

 Hur påverkar detta lärarens roll? Försvagas den eller förstärks den?  

 

Lärarroll 

 

 Har reformen ändrat din syn på läraryrket i sin helhet? 

 Betyder läraryrket ännu samma för dig som det gjorde då du börjat arbeta?  

 Vad ingår i din lärarroll idealt sätt och hur förverkligas detta i praktiken? 

 Anser du att din roll som lärare har förändrats eller kommer att förändras 

framöver i och med reformen? 

 Vilka möjligheter ger reformen för att utvecklas som lärare? Vilka 

utmaningar ställer reformen på läraryrket?  

 Har ditt förhållande till studerandena förändrats i och med reformen? Hur?  

 Har du deltagit i planeringen av reformen? (t.ex. i någon arbetsgrupp, via 

facket etc.) 

 Hur tycker du att lärarnas synvinkel tagits i beaktande i (beredningen av) 

reformen?  
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Avslutande frågor 

 

 Är det någonting du ännu vill tillägga till intervjun?  

 Har några frågor uppstått under intervjun? 
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Alustavia kysymyksiä 

 

 Kuinka kauan olet ollut *koulutuksen järjestäjällä* töissä? 

 Minkälainen tausta sinulla on… 

o Koulutus 

o Aikaisempi työelämäkokemus  

 Oletko ennen reformia työskennellyt nuorten/aikuiskoulutuksessa? Kuinka 

kauan? 

 Ikä  

 

Työ 

 

 Voisitko kuvailla minkälaiselta tyypillinen työpäiväsi näyttää? 

 Onko siihen tapahtunut muutos reformin myötä? Näkyykö reformi 

arkipäivässäsi? Miten? 

 Oletko muuttanut tapaasi tehdä töitä reformin takia? Miten? 

 Onko reformi lisännyt työtaakkaasi? Minkälaista työtä? 

 Onko työyhteisön viihtyvyyden kannalta tapahtunut muutos reformin myötä?  

 Mistä luulet tämän johtuvan? 

 Onko opettajien välinen yhteistyö lisääntynyt tai vähentynyt? Minkälaista 

yhteistyötä? 

 Onko reformi lisännyt työsi hallinnointia? Minkälaista hallinnointia? (Selitä 

tarvittaessa) 

 Onko mielestäsi tapahtunut muutosta koskien autonomiaasi opettajana? 

 Miten luulet, että jatkossa tullaan toimimaan? 

 

Lisääntynyt yhteistyö 

 

 Mitä mieltä olet yhteistyön lisäämisestä elinkeinoelämän kanssa? 

 Miten tämä toteutuu alallasi/seudullasi? Minkälaisia 

mahdollisuuksia/haasteita näet tässä? 

 Miten tämä vaikuttaa opettajan roolia? Vahvistuuko vai heikentyykö se?  

 

Opettajan rooli  

 

 Onko reformi muuttanut näkemystäsi opettajan ammatista kokonaisuutena? 

 Tarkoittaako opettaja ammatti vielä samaa sinulle kuin urasi alussa? 

 Mitä mielestäsi sisältyy ideaaliin opettajarooliin ja miten se toteutuu 

käytännössä? 

 Onko roolisi opettajana mielestäsi muuttunut reformin myötä vai tuleeko se 

jatkossa muuttumaan? 

 Minkälaisia mahdollisuuksia reformi luo kehittymiseen opettajana? 

Minkälaisia haasteita se asettaa opettajan ammatille? 

 Onko suhteesi oppilaisiin muuttunut reformin myötä? Miten? 

 Oletko osallistunut reformin suunnitteluun? (esim. työryhmään, liiton kautta 

jne.) 

 Miten opettajien näkykulma on mielestäsi huomioitu reformin valmistelussa? 
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Päättävät kysymykset 

 

 Haluaisitko vielä lisätä jotain haastatteluun? 

 Onko jotain kysymyksiä syntynyt haastattelun aikana?  
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Bilaga 5: Originalcitat 

 

1. sanotaanko että semmonen pysvyys puuttuu, että semmonen 

äkillinen muutoksellisuus ja jaksottainen hektisyys niin tulee. 

(Markku) 

 

2. niitten henkilökohtaisten opintopolkujen rakentaminen niin, niin 

se vaati niinku sitä osaamista enemmän vielä ..lukea sit sitä 

ihmisen historiaa et mitä, mitä siel o jo edellisiä tutkintoja ja mitä 

työkokemusta ja että rakennetaan sellanen hyvä polku .. mä 

tykkään siit ite kyl hirveesti, et must se on hieno juttu että kun 

suomes on, tää on niin tämmönen koulutusyhteiskunta, et aina 

vaan lisää kouluja. (Hanna) 

 

3. no siinä mieles on muutosta, että totaa nythän on ..opiskelijoita 

aloittaa, tästä nyt on oikeastaan elokuun jälkeen tullu ryhmiin, 

..meil on 4 jaksoa ja meillä on vasta ollu 1 jakso vasta ollu tänä 

loppuvuonna, niin keskenkin sen ensimmäisen jakson, niin sinne 

tuli opiskelijoita …ää sekä nuoria että sitten varttuneempia, 

mutta ihan siihen samaan perustutkinto –ryhmään, ja, ja totaa tää 

nyt aiheuttaa sen et tota .. kun ne tulee kesken sinne ikään kuin 

kursille, niin miten sitten kurotaan umpeen sitä jotka muut 

opiskelijat on jo suorittanu? (Anja) 

 

4. opetuskokonaisuuden ja niitten aineitten, mitä minäkin opetan, 

niin hallinta on hankalampaa, sillä tavalla käytännöllisesti, että 

tavallaan täytyy se työ mitä ennen minkä ennen perinteisenä 

tuntiopetuksena kaikille opiskelijoille samalla ajatuksella antoi, 

niin pitää nyt kolmeen eri formaattiin sovittaa, kun tarjolla 

erilaisina verkko opintoja ja milloinkin minkäkinlaista 

henkilökohtaista opintona kellekin. (Markku) 

 

5. opiskelijan …tahtotila myöskin, siihen tapaan että haluaako istua 

siellä nuorten kanssa samassa ryhmässä tunneilla ja suorittaa 

tehtäviä ja hankkia sitä osaamista sillä tavalla, vai lähtevätkö 

verkkokurssille .. vaikka tämmöseen itsenäisempään 

suorittamiseen .. taikka antavatko suoraan heti näytön siitä 

osaamisesta …. tää opiskelijoitten …siis just. (Anja) 

 

6. aikaisemmin on ollut erilaisia opiskelijoita siinä mielessä että on 

opiskelijoita jotka tarvii sitä erityistä tukea …nyt meillä on 

myöskin sitten opiskelijoita jotka tarvii sitä räätälöintiä. (Anja) 

 

7. [d]å ja nu har börja me ungdomar igen, så e ju he … att vi har 

väldigt lite närstudietillfällen och he betyder att de måst bli större 

krav på studerande att inhämta kunskap själv … många som har 

varit i mindre grupp eller har haft assistens i högstadiet så e helt 

ut o bollar .. he e som alldeles för stort steg åt dem, de fattar inte 

att de måste faktiskt ta eget ansvar [över sina studier] […] då kan 
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de bli ett cirkus, om … om int di som fattar att di måst som jobb 

på lite egen hand. (Emma) 

 

8. minun mielestä se on toisaalta hirveen hyvä asia, että tehään 

työelämän kanssa yhteistyötä, kun aikasemmin, kun meillähän, 

kun olin siellä nuorisopuolella niin, kun ne nuorimmat on 16, 17 

vuotiaita niin mä nyt karrikoidusti sanon että, se on ollu 

semmosta niinku ”tiedon kaatamista” niille nuorille, että on ollu 

hirveesti asiaa mitä meidän on pitäny käyä läpi, ja totaniin eihän 

ne opiskelija omaksu sitä  ja ku heillä ei oo tarttumapintaa kun 

he on niin nuoria eikä oo työkokemusta. (Liisa) 

 

9. et jos ajatellaan ennen ..niin, ja mistä luulen et hirveen moni 

opettaja kokee tuskaa ammatillisella puolella, että, et ennen se oli 

niinku se tavallaan, se selkeä kokonaisuus, et "minä opetan 

tänään tätä puoli päivää ja tuota puoli päivää, sitten minä lähden 

kotiin", mutta se ei oo sitä enää ollenkaan , et totaa .. saman 

päivän aikana oot niinku monessa mukana, et opetus on vaan 

yksi, se semmonen perinteinen opetus on yksi osa vain sitä ... 

ennen se niinku täytti oikeesti sen päivän. (Hanna) 

 

10. mun työpäivään liittyy ihan tosi tosi paljon tämmösii kaikkii 

kirjaamisiä, elikkä meillä on toi vilma-järjestelmä, ja sen kautta 

tehdään kaikki koulutussopimukset, oppisopimukset .. ja sit näitä 

hokseja, näitä henkilökohtaisia osaamisen 

kehittämissuunnitelmia...ää.. opiskelijatietoja, ja kaikkee siihen 

liittyvää niin, tosiaan viedään sinne, ja haastatellaan opiskelijoita 

ja ..tota, rakennetaan niitä polkuja, niin kaikki kirjataan. (Hanna) 

 

11. koska seuraava joka sitten ottaa sen opiskelija, niin ei kohtaa 

minua, vaan ne tiedot mitkä siel vilmassa on, et siihen pitäis 

siillai satsata minusta aika paljon. (Hanna) 

 

12. ..että opettajien kirjanpito, mitä pitää tänä päivänä pitää, kaikki, 

kun ei tieto pysy päässä, niin … on se sitten sähkönen järjestelmä 

taikka vanha kunnon ruutuvihko niin, niin tota se nousee arvoon 

arvoonnottomaan tällä hetkellä. (Anja) 

 

13. [A]v dom här 22 [studerandena] så har 17 nån sorters 

anmärkning, alltså då har de inlärningssvårigheter, varit i 

specialklass eller har en psykisk sjukdom eller har nån annat […] 

och du har en lärare på 22 [studeranden]. 

 

14. On, ne on lisänny työtaakkaa, ja työtaakkaan lisääntyminen on 

tullut tavallaan, nimenomaan siinä että kun ennen pääsääntöisesti 

kun opiskelijat oli luokanopetuksessa niin opetettiin siellä 

luokassa ne hommat. (Markku) 

 

15. että tavallaan se et se aika , aikaisemmin suunnitteli oppitunnit 

esimerkiksi porukalle, niin nytten pitää suunnitella se sama 
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oppitunti niin vähän niinku kolmeen kertaan, kolme eri 

versiota…  ja opetettavan aineen, no sisällöthän ei kauhean 

paljon muutu, mutta tavallaan se formaatti, ja oppimistehtävien 

tekemistä ja muita niin.. tämmösiä ryhmätyöskentely-muotoisia, 

mitä pitää lähiopetuksessa pystyä ryhmässä hyödyntämään, niin 

näitten samojen tietojen hyödyntäminen opiskelijoihin jotka 

opiskelee jossain kaukaa, niin pitää muokata sitä omaa versiota 

[oppitunnista]. (Markku) 

 

16. [D]u kan som inte [utgå ifrån] att ”det här drar ja eller det här ska 

de som lära sig” som på den databasen för det kan hända att det 

inte passar dem, utan de måste kanske lär sig på lite annorlunda 

sätt, så då måst du ha flera alternativ. (Emma) 

 

17. eri instanssien edellyttämä byrokratia … niitten asioitten 

kirjaaminen … mä ymmärrän sen merkityksen ja sen tärkeyden, 

mutta jos jokin tärkeetä ja merkityksellistö sekä opiskelijan ja sen 

koulutuksen järjestäjän kannalta, niin silloin pitää sille.. antaa 

kunnon resurssi […] niin siihen ei oo niinku mitään resurssia 

annettu tavallaan … odotetaan vaan kuiteski että tota 

kerrytetään? ja kirjataan suunnitelmia ja seurataan suunnitelmien 

toteuttamista. (Anja) 

 

18. No kyllä varmaan nytte alkuun, ennenku se rupee pyörähtää siitä 

käyntiin  .. ja sitte esimerkiks kun tuota niin on näitä itsenäisen 

oppimisen tehtäviä … niin, niin ennen kuin tämä pyöräytetään 

kerran tai kaks läpi, niin siitä musta tuntuu et se niinku rupee 

asettumaan paikoilleen, mutt ainahan se on kun on joku muutos 

tai jotain uutta niin se alkuun lisää sitä työmäärää … ennen ku se 

siitä sitten tasottuu.  (Liisa) 

 

19. mutta väsymystaso, ja ehkä vähän kyynisyys on lisääntynyt, että 

”tästä ei tuu mitään missään tapauksessa”, että tota ”minkä takia 

nyt pitää pinnistää ja ponnistaa”, että… ja se kyynisyys, 

semmonen tunnelma, kun se pääsee leviää sitten, siitä on tosi 

vaikeaa ottaa sit askeleita taas siihen semmoseen 

toivorikkaasempaan…tunnelmaan…että kyllä se totaa…kyllä 

työyhteisössä näkyy ja näkyy väsymisenä ja uupumisena. (Anja) 

 

20. no kyllä se sillä tavalla on vaikuttanu, että yhä vähemmän, just 

sen takia et kuormitetaan, et monet on kuormittunu näistä 

...käytännön etsinnöistä ja asioista, et miten mikäkin tehdään, 

niin...kertakaikkiaan näkee niinku paljon vähemmän niitä, sitä 

työyhteisön jäseniä,  ja sit silloin kun näkee, niin ..niin se tuntuu 

olevan sillä tavalla negatiivissävyistä, että…"miten tää, ja voiku 

tää on nyt, miks kaikki muuttu samaan aikaan" ja niin edelleen, 

et must ainaki itest tuntuu et se ää.. vie vähän liikakin energiaa se 

sellanen, sitte se vatvominen niitten ongelmien...et jotenki pitäs 

semmosta positiivista enemmän. (Hanna) 
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21. opettajat tähän saakka, kollegat on ollu hyvin semmosia … siis 

tekevät työtään täydellä sydämmellä, niin...nyt se alkaa jo 

joittenkin kohdalta huomaa, että nyt sitä tehdään vaan sen rahan 

vuoksi, että ei nyt kauheesti kannata sitten, eivät niinku kanna 

huolta niistä opiskelijoista. (Anja) 

 

22. nu sku ja som säga att nu har vi mycket bättre trivsel här för att 

alla lärare kan prata med varandra och vi vet att fast vi kanske 

säger nånting som .. int den andra tycker om, så vet vi att vi grälar 

int över de, utan vi kan som fortsätt och hitt en lösning till de , så 

här e ju egentligen planering som e he viktigaste … och he tyck 

fungera ganska bra här på avdelningen nu. (Emma) 

 

23. no meil on hirveen hyvä työyhteisö, että me puhalletaan yhteen 

hiileen, mutta totaniin kyllähän me nyt aika kovilla ollaan. (Liisa) 

 

24. studerande kan inhämta kunskap i egen takt, så betyder de ju att 

vissa kan vara snabbare och då måst vi ha ett samarbete med 

andra kollegor som kanske har sånhär mera avancerade arbeten. 

(Emma) 

 

25. tur så e de ju på de sättet att vanligen så e de också nån annan 

lärare med nån annan grupp här, så om he e så att, om he e så att 

till exempel att jag har mindre ti ge råd åt så kan studerand kom 

o fråga av mig, fastän det inte är jag som e handledar till den 

gruppen. (Emma) 

 

26. no ainakin sillä tavalla on varmaan lisääntyny, että nyt ihan 

oikeesti yritetään yhdessä, toisaalta purkaa sitä tuskaa ja yritetään 

miettiä, että millä tavalla sitten helpotetaan sitä itse kukin ... 

arkea … mutta ei vielä oo päästy niin pitkälle, ainakaan meidän 

talossa, että olis niinku löydetty niitä, niitä ratkasuja  ..sitten, että 

enemmänki tääl on tämmöstä tulipalojen sammuttamista tähän 

asti, mut kyllä mä uskosin että pitkässä juoksussa päästään 

siihen, että kunhan nyt päästään tästä …vähän niinku 

alkukaaoksesta niinku eteenpäin. (Anja) 

 

27. se kuullostaa aika kauheelta, sen kai pitäis lisääntyä? ...reformin 

myötä, mutta tota mul on kyl vähän semmonen fiilis että … 

kaikki on nyt niin kuormittuneita kaikesta tästä uudistu, ja ihan 

näist käytännön ...lomakkeista lähtien, että ...et tota .. se ei oo niin 

tiivistä, mitä se vois olla, et kaikikilla tavallaan menee 

älyttömästi energiaa siitä perusarjesta selviämiseen…mut must 

tuntuu et kaikki vaan selviytyy tästä kaikesta. (Hanna) 

 

28. niin se on suhteessa ehkä se vuorovaikutus lisääntynyt, mutta se 

sellanen kollegialinen yhteisöllisyys sit on tavallaan kadonnut, 

mitä sellainen yhteisen nimen? alle kokoontuminen on jäänyt 

aika vähälle opettajien kesken. (Markku)   
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29. no tietysti, meillähän on tavoitteena se että meidän nuoret tai 

aikuiset, siis opiskelijat, että he työllistyy, sehän meillä on 

niinku, niin kyllä minusta tämä niinku lisää sitä … heidän 

työllistymismahdollisuuksia … ja sitten on hirveän hyvä että on 

vuoropuhelua että tiedetään, tunnetaan toistemme toimintatavat 

ja toimintakentät. (Liisa) 

 

30. siel se työ niin on sitä ohjaamista ja samalla niinku sen työpaikan 

työpaikkaohjaajan ohjaamista, ja työpaikalle vien sitä tietoa 

ylipäätään mitä ammatillinen koulutus nyt on nykypäivänä ja .. 

miten se on muuttunu, ja miten se muuttuu ja... ja tällasii asioita, 

et se on se yks työelämä ...niinku verkostojen ylläpitäminen, ja 

niiden uusiennkin verkostojen luominen ..niin se on ihan 

jokapäivästä työtä ... (Hanna) 

 

31. en oo koskaan nyt oo rakastanu mitään luokkatilaa, minusta se ei 

oo semmonen oikee oppimisympäristö, se on niin luonnoton, mut 

se on nyt niinku korostunu ja .. yhä vakuuttuneempi oon siitä että, 

et siel työelämässä opitaan niitä käytännön taitoja. (Hanna) 

 

32. se on siis, se on hyvä, mutta varsin kaunis ajatus, se sopii toisiin 

tutkintoihin ja toisille aloille paremmin kuin toisiin. (Anja) 

 

33. työpaikalla tapahtuvien oppimisten kautta niinku, sehän on 

tämmönen ammatillisen koulutuksen edellytys, mutta nyt sitten 

reformin myötä, sitten tähän ei ole satsattu riittävästi resursseja, 

sitten että se työpaikalla tapahtuva oppiminen ja 

yhteistyökumppani yritysten taholta, ei kyllä minusta palvele 

heitäkään. (Markku) 

 

34. mä pahoin pelkään että, että tota tästä järjestelmästä tulee vaan, 

se toimii ja se auttaa niitä opiskelijoita jotka on jo nyt aktiivisia 

ja osaavat .. tehdä oikeita ratkaisuja, mutta sit kun meillä on aina 

.. kun puhutaan näist nuorista niin, meillä on niin paljon niitä 

jotka tarvii sitä, ihan sitä vieressä kulkijaa… ei vaan sen 

substanssin hallitsemisen kannalta, vaan sen oman 

elämänhallinnan kannalta…ei kaikkia opiskelijoita ei voi lykätä 

työelämään, tai jos ne lykkää sinne niin ne tulee bumerangina 

takaisin. (Anja) 

 

35. opiskelijat vähän menee sinne työpaikalle, että kun, kuvataan 

vaikka rakennusalaa, jotta menee vaikka menee taloa 

rakentamaan, niin pitää nyt kuitenkin tietää mitä on vasara ja 

naula …ni sitä nyt ei voi mennä oppimaan työpaikalle. (Markku) 

 

36. ja on aikasemmin jo ollu ongelma, että kuinka he ehtivät 

ohjaamaan, niin se ongelma niinku lisääntyy tän myötä jos me ei 

olla itse enemmän siel paikalla ..et tota siihen meidän pitäs sit 

satsata aivan älyttömän paljon enemmän vielä, et me ollaan 

oikeesti ihan fyysisesti siellä, työpaikoilla, ja myöskin näitten 
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työpaikkaohjaajien kouluttamiseen, että se on koko 

yhteiskunnalla niinku, olis tosi tärkees roolissa, koska nythän on 

tullu jo työpaikkoja jotka kieltäytyvät kokonaan ottamasta 

opiskelijoita, koska he kokee etteivät he ehdi ohjata. (Hanna) 

 

37. minä olen sitä mieltä että tämä on nyt tämmönen reformi ja tässä 

korostuu kauhean paljon tämä työpaikalla tapahtuva oppiminen 

ja tämmönen näin niin … ja tätä nyt kestää vähän aikaa ja sitten 

huomataan että se entinen… (Markku) 

 

38. semmonen kakspiippunen juttu, kuitenkin on niin että siellä 

töissä kyllä oppii. (Hanna) 

 

39. Ei sitä, ei sanella … vaan hyvin saan käyttää omaa luovuutta ja 

ammatillisuutta … että tietysti tietyt reunaehdot on mutta, mutta 

totaniin niinku hyvin vapaasti voin käyttää omaa persoonaani … 

koen että se on niinku jopa lisääntynyt se autonomia. (Liisa) 

 

40. mä laitan helposti sähköpostikysymyksen, et miten tää ja tää 

..niin ei tuu vastauksia, ihmiset ei niinku ..ehdi vastailemaan, tai 

ne ei tiedä ja moni kysymys on varmaan avoin, niinku päivästä 

ja viikosta toiseen ... et kyl mä kaipaisin vähän parempaa 

johtamista ja .. ja tota parempaa ..niinku selkeempää tukea 

esimiehiltä. (Hanna) 

 

41. kyllä must tuntuu että meillä kannustetaan siihen erillaiseen ja 

tekemisen ja kannustetaan kokeiluun ja kaikkea sellaseen, mutta 

tietenkin se mikä tulee saneltuna on tää lisääntynyt byrokratia, 

asioiden kirjaaminen jaa, ja se ..se oletusarvo että, että tota, että 

joka kerta kun sen ryhmän tapaa, niin silloin voi ollakin se uus 

opiskelija, taikka parhaassa tapauksessa useampia, jotka sitten 

pitää ikään kuin sen saman resurssin puitteissa ruveta 

räätälöimään. (Anja) 

 

42. förr så har jag varit som lärare som gett såhär order att såhär gör 

vi, nu så måst du kanske va lite mera som handledare på he sättet 

att du kan ge information, men studerande måst också kom fram 

med hande informationen eller hitt hede felet ..så man e ju som 

int som riktigt som sånhär lärare som ja kanske hade på 

nittiotalet. (Emma) 

 

43. et sä tiputa mitään tietoo kenenkään päähän, vaan sun pitää vaan 

löytää ne keinot miten joku oppisi ehkä paremmin. (Hanna) 

 

44. että tietyllä tavalla se substanssin hallinta ja sen 

substanssiosaamisen, tavallaan .. siirtäminen sinne 

opiskelijapuolelle, se on yks keskeinen asia, mutta ihan yhtä 

suuri ja se varmaan vähän tärkeempikin asia on se 

kasvatuksellinen …ote mitä opettajalla pitää olla. (Anja) 
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45. ollaks me sit opettajia vai ohjaajia täs jatkossa ? niin, varmasti 

me ollaan, me ollaan toisille opiskelijoille opettajia ja toisille 

ehkä vähemmän opettajia ja ehkä enemmän ohjaajia … joilleki 

me ollaan vaan tämmönen .. tavallaan arvioija että, että opiskelija 

ei kaipaa lainkaan opetusta eikä ohjausta, vaan sit todetaan, että 

noniin nyt se osaaminen on hanskas, mitä piti, mitä on niinku 

tavotteeks ja vaatimukseks asetettu. (Anja) 

 

46. että enemmänki se opettaja on se semmonen valmentaja, tukija, 

vierellä kulkija, kannustaja, kuin semmoinen perinteinen 

opettaja, että ois semmonen auktoriteetti tai semmonen niinku 

yksipuolinen luentojen pitäjä.  (Liisa) 

 

47. se tulee jostain 30, 40 (luvulta)-tiiätsä, semmonen, "opettaja 

tietää ja opettaja osaa", mut me ollaan tämmösil 

käytännönläheisill aloilla, niin me opitaan kaikki toiseltamme, ja 

opiskelijat, niinku oppii kokoajan työelämässä niitä ..niitä taitoja 

mitä nyt tarvitaan jne. ..niin mä jotenkin koen että se on 

vastavuorosta siinä, et mä on semmonen coachi niinku enemmän, 

ja yhä enemmän niinku reformin myötä, että mä rakennan sitä 

polkuu ja oon siinä tukena ja turvanakin. (Hanna) 

 

48. opettajan ammatissa, että se hajottaa niinku opettajan fokusta 

siihen opetustyöhön varsinaisesti siihen ydinosaamiseen ja siihen 

sarjaan mitä opettajan tehtävä on.   (Markku) 

 

49. ja myös se että, yksilöllisempiä on nää opinpolut, elikkä se on 

minusta älyttömän hyvä, että toki niinku meidän pitää tuntee se 

opiskelija paremmin, mutta niinkun paneutua että mitä hän on 

opiskellut aikaisemmin ja mitä hän osaa ja missä hän tarvii vielä 

niinku harjoitusta ja, ja tota mitä pitää vielä opiskella (Liisa) 

 

50. en mä nyt usko että tää nyt kenenkään mielestä, niin kauheesti, 

niin .. reformin vuoks oo muuttunu tää opettajan työ… kyl se on 

niinku tähän suuntaan menny jo pitkän aikaa, et ei nyt voi 

lakimuutosta, taikka tämmöstä niinku syyttää, tätä opettajan 

työkuvamuutosta ... jos joku on kuvitellu että, pystyvänsä … 

toimimaan oppilaitoksessa … peruskoulussa, missä hyvänsä, 

ammatillisella toisella asteella … ja toimia vaan tämmösenä 

substanssiosaamisen siirtämisenä, niin on aika lailla kyllä jo 

pudonnu kelkasta. (Anja) 

 

51. mä luulen et myöski sen takii toisilla on muutosvastarintaa tässä, 

että ..et se opettajan rooli vaan on kertakaikkiaan muuttunut, 

ettää... ja toisaalta siin ei oo mitään outoo, koska niin ku mä 

sanoin aikasemmin, koko työelämähän on muutoksessa, et moni 

muukin ammatti joutuu tämmösiä asioita käymään.  (Hanna) 
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52. mut et yhä enemmän se mun rooli on tosiaan semmonen et, 

coachin ja ohjaajan rooli, että mun puolesta, mua ei yhtään 

haittais vaik koko opettajan -termi lähtis. (Hanna) 

 


