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Kriminalvårdens lärares behov av stöd och ledning 
 

Maria Holmgren och Anna Lindroos 
 
 
         Sammanfattning Syftet med den aktuella undersökningen är att ta reda på hur 

lärarna inom Kriminalvården upplever sin kontakt med den pedagogiska ledningen. 
Vidare syftar kartläggningen till att skaffa kunskap om deras önskemål på denna 
kontakt i framtiden. Lärarna är anställda av Kriminalvården men har en rektor och 
en biträdande rektor centralt under Nationellt centrum för flexibelt lärande. 
Behovet av bättre riktlinjer, mer kontakt och bättre stöd i pedagogiska frågor 
berörs. Lärarna har ett uttalat behov av en pedagogisk ledning med formella 
befogenheter. Resultaten talar för att lärarna önskar en ledning som är organiserad 
under Kriminalvården. Samtidigt uttrycker en del av lärarna att de är övervägande 
nöjda med ledningen som den är idag.  

 
Lena Axelsson, rektor vid myndigheten Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, 
kontaktade studentfirman med ett uppdrag. Hennes rektorsområde utgörs av de över 80 
lärare som arbetar inom kriminalvården och uppdraget var att undersöka dessa lärares 
behov av stöd och ledning från den pedagogiska ledningen, det vill säga rektor och 
biträdande rektor vid CFL.  
 
I dagsläget finns det 56 fängelser i Sverige (Kriminalvården, www.kvv.se). Därtill 
kommer de häkten där de intagna sitter under utredning och i väntan på dom. På alla 
dessa anstalter ska det erbjudas vuxenutbildning som är likvärdig med den utbildning 
som finns i kommunerna. Kursutbudet utgörs av både grundskole- och 
gymnasieutbildning.  Det finns alltså en eller flera lärare på så gott som varje anstalt i 
landet. Klientutbildningen (Axelsson, 2005) är sedan 2003 ett samarbete mellan 
Kriminalvården och Nationellt centrum för flexibelt lärande så till vida att lärarna är 
anställda av Kriminalvården men har sin pedagogiska ledning centralt under CFL. 
Lärarna har alltså en chef som är kriminalvårdsinspektör samtidigt som det pedagogiska 
uppdraget styrs och samordnas av CFL.  
 
 

Bakgrund 
 
Lärare inom kriminalvården arbetar i enlighet med modellen för flexibelt lärande 
(Axelsson, 2005). Med undantag av några grundskolelärare har de flesta 
ämneslärarkompetens och ska kunna ge undervisning på både grundskole- och 
gymnasienivå. Undervisning är organiserad så att lärarna tar ansvar för de ämnen som 
de har kompetens för, antingen på plats eller på distans. På varje anstalt finns det ett 
Lärcentrum där klienterna sitter och studerar. Vid distansundervisning kontaktar 
klienten en lärare någon annanstans i landet som har den efterfrågade 
ämneskompetensen och inleder ett samarbete med denna. Vid distansstudier fungerar 
den lärare som finns i anslutning till anstalten som handledare. Denna metod möjliggör, 
enligt CFL, ett kursutbud som är lika brett som, och likvärdig med, den vuxenutbildning 
som erbjuds i kommunerna. Modellen ska dessutom underlätta för klienterna att 
fortsätta med sina studier vid förflyttningar då lärandet inte är bundet till en viss anstalt.  
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Ansvaret för att Lärcentrum fungerar ligger på läraren (Axelsson, 2006). Där ska finnas 
datorer så att de studerande, via Nätcentrum, kan sköta sin korrespondens med de lärare 
han/hon bedriver distansstudier med. Läraren på anstalten upprättar tillsammans med 
den studerande en individuell läroplan som har sin utgångspunkt i de mål som klienten 
har i livet efter frigivningen. Varje lärare har tre eventuella typer av studerande: de som 
läser deras egna ämnen på plats, somliga som läser deras ämnen på distans samt 
studerande som läser andra ämnen med en annan lärare men som behöver handledning 
på plats.  
 
Som lärare arbetar man under unika omständigheter då man är anställd av 
kriminalvården och har en pedagogisk ledning som inte finns i anslutning till den egna 
arbetsplatsen. Lärarkollegiet är organiserat i ett nätverk för att möjliggöra kontakt, 
samarbete samt utbyte av erfarenheter. Kontakten med kollegor – förutom med dem 
som arbetar på samma anstalt – sköts framför allt via e-post. Den pedagogiska 
ledningen vid CFL organiserar ämneslärarträffar en gång om året samt lärarkonferenser 
några gånger årligen. Biträdande rektor åker dessutom runt i landet och besöker 
anstalter i mån av tid och utrymme. Lärarnas arbete är styrt dels av styrdokument från 
Skolverket, dels av en nationell arbetsplan som är framtagen av CFL och dels av en 
lokal arbetsplan som skapas i samarbete med den formella ledningen på den egna 
anstalten. Det pedagogiska uppdraget kommer från CFL, men hur lärarna förverkligar 
detta är beroende av ledningen på den aktuella anstalten.  
 
 

Teori 
 
Ledarskap är en fråga som diskuteras flitigt. Enligt Ingela Thylefors (1995) består det 
traditionella chefsarbetet av att planera, organisera, leda och kontrollera. Med planering 
avser man ledarens funktion som den som sätter mål och motiverar dessa samt som ger 
sina medarbetare verktyg för att fullfölja dessa, i form av tillvägagångssätt och resurser. 
Organisering står för den process där makt, ansvar och resurser fördelas mellan 
individerna i organisationen. Ledning i sin tur syftar på aktiviteter som skapar 
engagemang för målen och leder mot dem. Kontroll avser den aktivitet som skapar 
normer för prestationer samt sätt att utvärdera dessa så att fel kan korrigeras. Dessa fyra 
funktioner är fortlöpande beroende av varandra.  
 
Ledarskap i professionella organisationer – där medarbetarna är välutbildade och har en 
stor kompetens inom sitt område – har sin utgångspunkt i att medarbetarna i det dagliga 
arbetet är motiverade och självstyrande. Då är chefens roll att vara ledande i processen 
mot tydliga mål, planera utvecklingsverksamheten, planera den löpande verksamheten 
samt att arbeta med sin medarbetares professionella utveckling (Sveiby, refererad till i 
Thylefors, 1995). Det viktigaste för en ledare inom professionella organisationer är 
förmågan till strukturering samt omsorg. När medarbetarna är välutbildade behöver 
chefen inte vara uppgiftsorienterad i sitt ledarskap men måste se till så att det de 
självständiga uppgifterna kan skötas inom en tydlig struktur. Hon måste även fungera 
som ”gränsvakt” och ansvara för att det självständiga arbetet bedrivs inom 
gemensamma, acceptabla gränser. Struktur blir då är förutsättning för självständighet. 
Thylefors betonar vikten av att organisationen förser sina anställda med olika grader av 
struktur. En strukturmedveten organisation fungerar flexibelt inom starka och tydliga 
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ramar. När alla är medvetna om vilka de gemensamma målen är, kan man tolerera 
olikheter i val av metod, arbetssätt och personlighet.  
 
I den offentliga utredningen Skolans ledningsstrukturer – Om styrning och ledning i 
skolan (SOU, 2004:116) ges olika bilder av hur ledning i skolvärlden ska fungera och 
fungerar. Skriften belyser rektorns roll såväl i den vanliga kommunala skolan som inom 
vuxenutbildningen. Rektorn ansvarar ytterst för att skolans mål och uppdrag är tydliga 
för alla som arbetar i skolan. Det är rektorn som leder det konkreta arbetet, som visar 
vägen samt som åskådliggör uppdraget. Det är hon som är ledaren och som styr. I 
skriften belyser man olika syn på vad ledning och styrning innebär. Styrning innebär att 
man sätter mål för verksamheten i form av de resultat som ska nås. Vidare betyder det 
att man ser till så att dessa mål är möjliga att åstadkomma genom att tillhandahålla de 
nödvändiga resurserna. Slutligen följer man upp målen och kontrollerar att de har 
uppnåtts, eller om inte, undersöker vad som har gått fel. I den traditionella skolans värld 
har styrningsfunktionen delats av staten och kommunen. Inom kriminalvårdens 
klientutbildning är det staten och CFL som delar ansvaret.  
 
Men ledning (SOU, 2004:116) avses den lokala aktivitet som ska försäkra att de 
utpekade målen uppnås. Inom kriminalvården delas denna funktion av CFL och de 
chefer som finns på anstalterna i landet. Utredningen slår fast att den viktigaste enskilda 
faktorn för huruvida en skola blir framgångsrik eller inte är hur ledarskapet organiseras. 
Ledarskapet måste organiseras i enlighet med den kontext som är aktuell för 
läroanstalten. Ett aktivt arbete med uppdrag och värdegrund är centralt och fokus måste 
ligga på elevernas individuella behov och förutsättningar. Dessutom är det nödvändigt 
att man kontinuerligt utvärderar den egna verksamheten och undersöker om visionerna 
efterlevs i verkligheten. Verksamheten måste också undergå ett ständigt pågående 
utvecklingsarbete. Lärare bör också ha goda förutsättningar att påverka sin 
arbetssituation och inverka i de beslutsprocesser som finns på den egna skolan.  
 
Maria Nordengren och Bengt Olsen (2006) skriver om ledarskap på distans. Av en 
ledare på distans krävs utöver empati och social kompetens, en förmåga att organisera, 
strukturera samt motivera. Det är ledaren som skapar och står för det uppdrag som 
organisationen arbetar mot. Hon måste dessutom kontinuerligt följa upp det arbete som 
görs på olika håll av medarbetarna. Ledaren måste motivera sina medarbetare så att de 
inte tappar glöden trots distansen till ledningen. Detta gör att täta kontakter är av stor 
vikt och kommunikation är nödvändigt för framgång. Ledaren måste vara aktiv och 
entusiastisk, hon måste involvera medarbetarna i beslutsprocesser, hon måste vara 
flexibel och situationsanpassad. Författarna påpekar att motivation skapas när 
medarbetarna har möjlighet att träffas så ofta som möjligt. Ständigt pågående kontakt är 
även viktigt för att medarbetarna ska kunna hålla sin kunskap levande och utvecklas. 
För att kommunikationen i organisationen ska löpa optimalt måste samtliga 
kommunikationskanaler fungera och de ska lätt kunna användas av alla. 
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Syfte 
 
Syftet med uppdraget är dels att ta reda på hur lärarna upplever kontakten med den 
pedagogiska ledningen och dels att undersöka vilka önskemål som lärarna har när det 
gäller stöd och ledning från den pedagogiska ledningen. Kartläggningen ska kunna 
utgöra en grund för vidareutveckling av den pedagogiska ledningen av lärare inom 
Kriminalvården.  
 

Metod 
 
Undersökningen har både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. En enkät 
konstruerades där 15 frågor hade fasta svarsalternativ. Frågorna avsedde att mäta 
lärarnas allmänna uppfattning om den pedagogiska ledningen inom CFL, samt hur de 
upplever kontakten med ledningen. Enkätens avslutande tre frågor var öppna och 
inriktade på vilket slags ledning och vilket slags stöd som lärarna önskade av den 
pedagogiska ledningen.  
 
Deltagare 
Undersökningen riktade sig till samtliga lärare inom Kriminalvården, 81 personer totalt. 
57 personer svarade på enkäten. Inom lärarkåren var 9 av 57 anställda som ensamma 
lärare och resterande hade en eller flera lärarkollegor på anstalten.  
    
Tillvägagångssätt 
Enkäten distribuerades via post till lärarnas respektive arbetsplats med ett följebrev är 
undersökningens syfte förklarades.  
  
Databearbetning 
Den kvantitativa databearbetningen gjordes i SPSS. Enkätens frågor hade fem skalsteg; 
I mycket hög grad (1), i ganska hög grad (2), i viss mån (3), i ganska liten grad (4) samt 
i mycket liten grad(5). Siffrorna i parentes anger det värde skalsteget tilldelades i 
dataanalysen.  
 
De tre öppna frågorna analyserades kvalitativt för att hitta teman och underteman som 
sedan kunde användas i analysen. 
 
 

Resultat 
 
Kvalitativa resultat 
 
Av de 57 lärare som har svarat på enkäten är det 45 personer som givit kommentarer om 
vilken sorts ledning de önskar, 43 personer som skrivit kommentarer kring vilken sorts 
stöd de önskar och 29 gav även ytterligare kommentarer.   
 
Vid genomläsning och kategorisering av dessa kommentarer framkommer att lärarna 
har problem med att skilja mellan stöd och ledning. Detta gör att det, i analysen, blir 
svårt att dra skarpa gränser mellan vad som tillhör ett särskilt tema. Många av svaren 
överlappar de olika kategorierna. Resultatet tolkas i enlighet med tabellen nedan.  
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LEDNING 

  
HUVUDTEMAN UNDERTEMAN 
  
Vision möter verklighet ”Elitisering” 
 Besök på anstalterna 
  
CFL - KVV  Befogenheter 
 Ledningens placering  
 Organisationens storlek 
  
Riktlinjer  
  
Kontakt  
  
 

STÖD  

  
HUVUDTEMAN UNDERTEMAN 
  
Praktiska frågor Besök på anstalter 
 Inköp  
 Lärcentrums utformning  
  
Pedagogiska frågor  Kompetensutveckling  
 Pedagogiskt stöd 
 Distansundervisningen 
  
Kontakt  
  
 
 

Ledning 
 
Vision möter verklighet 
Ett av de tydligaste teman som framkommer i analysarbetet av de kvalitativa frågorna är 
att många lärare anser att den pedagogiska ledningen lever i en illusion – inte i 
verkligheten. ”Ledningen måste ha en realistisk syn på vardagen. Kvantitet får inte 
styra över kvalitet. Våra studeranden är problemtyngda och inte alltid välmotiverade. 
Vardagen är det som måste styra och inte visionerna.” Lärarna tycker att rektor och 
biträdande rektor ser de studerande som vilka studerande som helst, medan lärarna ser 
sina elevers problem på nära håll. Många anser att modellen för flexibelt lärande är 
inriktad på de duktiga eleverna, medan kriminalvårdens klientel är de som är mindre 
duktiga och därmed uppstår ett glapp. Man menar att man inte kan jämföra 
undervisningen inom kriminalvården med den vanliga vuxenundervisningen i det övriga 
samhället. ”De studerande på en anstalt behöver mycket mer ledning och stöd av en 
närvarande lärare än Lärcentrumkonceptet tillåter.”  Vissa lärare upplever alltså att 
tiden inte räcker till, att klienterna har ett större behov än vad läraren kan tillgodose. 
”Jag vill ha en ledning som är väl insatt i och känner till de speciella omständigheter 
som råder på min arbetsplats.” 
Man tar även upp de praktiska som uppstår med de studerande i form av permissioner, 
förflyttningar, obs-avdelning och psykiska problem. Det framkommer att lärarna 
upplever att den pedagogiska ledningen saknar en medvetenhet och kunskap om de 
speciella förhållanden som råder på landets anstalter.  
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Man eftersöker mer praktiska råd, inte bara teoretiska för hur arbetet ska fungera på de 
enskilda anstalterna. ”Uppriktig förståelse för de mycket speciella problem som kan 
uppstå i undervisningssituationen och inte svepande upprepningar av ett klichéartat 
mantra som svar när man behöver ett insiktsfullt stöd.”  
 
”Elitisering” Det framkommer också en oro över att ledningen har styrt Lärcentrum 
mot en allt för elitistisk inriktning som bara passar de studiemotiverade intagna. Lärarna 
påpekar att distansstudier kräver disciplin, motivation och studievana, vilka dock oftast 
saknas i hos deras studeranden. ”Distanslärandet gynnar dem som disciplinerade och 
strukturerade i sina studier. Vi har dock begränsade möjligheter att hjälpa analfabeter 
och andra med stora språkliga problem.”  
 
Besök på anstalterna För att ledningen ska få en mer korrekt bild av lärarnas situation 
på anstalterna föreslår många att de bör göra fler besök ute på de olika Lärcentra. 
Ledningen skulle till exempel kunna sitta med på lektioner och därmed få en bättre bild 
av de Lärcentra som finns på anstalterna i landet. ”Den pedagogiska ledningen ska 
besöka oss ofta för att de ska få ökad förståelse för vår arbetsvardag och de situationer 
vi står i. Bra om de också är ute på lärcentra och pratar direkt med de studerande.”  
Detta skulle, enligt flertalet svar, även ge en nödvändig bekräftelse på att de insatser 
som lärarna gör i vardagen är bra. Lärarna efterfrågar ett bättre system för återkoppling 
på sitt arbete. ”Mer feedback på det man har gjort.” 
 
 
CFL – KVV  
Befogenheter Ett flertal svar berör dagens system där lärarnas chef arbetar inom 
kriminalvården och den pedagogiska ledningen finns centralt i Norrköping. Lärarna är 
medvetna om att den pedagogiska ledningen har ringa formella befogenheter. ”I 
nuvarande form har man två arbetsgivare och när det uppstår konflikt mellan 
kriminalvård och pedagogisk verksamhet så har den pedagogiska ledningen mycket lite 
eller inget att säga till om.” De önskar att rektorn hade haft möjlighet att styra det 
praktiska arbetet på anstalterna. Det anses inte speciellt lyckat att kriminalinspektören 
fungerar som chef för lärarna. De upplever att de ibland handlar i problematiska 
situationer på grund av sin särställning inom kriminalvården. De kan exempelvis 
utsättas för påtryckningar för att lämna sin lärarroll och inta en roll som vårdare på 
anstalten. I dessa konfliktsituationer finns starka önskemål om en pedagogisk ledning 
som skulle kunna ställa upp för dem, med en reell makt att påverka. ”Jag önskar att 
ledningen skulle ha faktiska befogenheter att ta beslut.” Rektorn skulle behöva vara 
lärarnas chef så att han/hon kunde påverka den lokala arbetsplanen, stå för 
materialinköp, hålla lönesamtal och styra det praktiska, pedagogiska arbetet på 
anstalten.  ”Jag upplever att glappet är för stort mellan rektor och biträdande rektor 
och kriminalvårdens chefer.” 
 
Ledningens placering Många av lärarna uttrycker sin tillfredställelse med den 
pedagogiska ledningen. De är motiverade och vänliga och bemöter lärarkollegiet med 
respekt och entusiasm. Lärarna uttalar sin förståelse för de omständigheterna, under 
vilka ledningen arbetar och menar att de inte kan begära mer än de får idag. ”Ledningen 
fungerar bra med tanke på att de inte är på plats här”. En del lärare tänker sig att en 
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lösning på detta problem finns i form av en pedagogisk ledning som finns regionalt, 
med en tydligare kontakt till den egna arbetsplatsen. På detta sätt skulle den praktiska 
styrningen av deras pedagogiska uppdrag underlättas, med bättre insyn och större 
möjlighet till bekräftelse och återkoppling i arbetsmiljön. ”Jag önskar att vi kunde 
träffas för utvecklingssamtal, min kriminalvårdsinspektör ger ju ingen feedback på det 
pedagogiska arbetet.” Lärarna anser att deras arbete skulle underlättas av rektorn var 
anställd av kriminalvården så som de själva är. ”När den pedagogiska ledningen 
integreras i kriminalvården bör rektor vara även formell chef för lärarna.” 
 
Organisationens storlek Några lärare uttrycker tankar om att Lärcentrum-funktionen 
på anstalterna har vuxit för snabbt. De menar att ledning på distans fungerar då 
målgruppen består av 20 personer men situationen förändrades drastiskt då antalet 
medarbetare ökade till nästan 90.  
 
 
Riktlinjer 
Det största tema som finns bland svaren är avsaknaden av tydliga riktlinjer. I 
bakgrunden finns en upplevelse av att den pedagogiska ledningen inte riktigt är 
medveten om den verklighet som råder ute anstalterna. ”Några tydliga riktlinjer för 
arbetet. Just nu känns det lite rörigt med prat om nationell och lokal arbetsplan, olika 
påbud om orienteringskurser, handledning osv. Samla alltihop på ett något sätt!” 
De mål och visioner som kommer från ledningen går inte att anamma i verkligheten, 
alltså måste man skapa sina egna, mer gångbara. Detta leder till att rutinerna är olika på 
olika anstalter, vilket försvårar samarbetet dem emellan. ”Det råder inte samma rutiner 
på olika anstalter och p.g.a. det avbryts ofta studier vid förflyttningar. Jag kan ju inte 
tala om för andra hur de ska göra.” För att kunna klara av distansundervisningen måste 
lärarna kunna utgå från att arbetssättet är liknande vid samtliga anstalter, vilket i 
dagsläget inte fungerar. Ett övervägande antal uttrycker en känsla av oordning som kan 
ha olika upphov. ”Jag saknar viss tydlighet. Ibland känns det som om information är 
riktad till dem som funkar sämst. Ibland tjatas det om saker som är självklara.” 
Någon anser att det rörigt med två arbetsplaner; en nationell och en lokal, många tycker 
att Lärcentrumfunktionen inte riktigt är sammanhållen och ett flertal uttrycker sitt 
missnöje med de olika rutinerna; skillnaderna i arbetsmaterial och de sätt på vilket man 
bemöter distansstudenten. ”Tydligare riktlinjer angående vad som gäller vid  
handledar-, distanslärar- och lokallärarsituationer, mänga anstalter följer inte 
riktlinjer eller har inte rätt förutsättningar.” 
 
Många behöver mer stöd i sitt arbete med den flexibla modellen. Såväl IT-stöd som stöd 
i hur man arbetar med Nätcentrum efterfrågas 
 
 
 
 

Stöd 
 
Praktiska frågor 
Inköp I fem av svaren uttrycks önskemål om en pedagogisk ledning som kunde 
samordna materialinköpen så att den enskilda läraren inte skulle behöva ta hand om 
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detta. De efterfrågar dels ett gemensamt material för all ämnesundervisning, dels att den 
pedagogiska ledningen skulle stå för beställningen av detta. Det finns en önskan om att 
CFL kunde ha någon sorts materialbank där man kunde beställa t.ex. filmer och dylikt 
till undervisningssyften.  
 
Lärcentrums utformning I dagens situation är det lärarnas ansvar att skapa sin 
arbetsplats, Lärcentrum. De ska i samråd med kriminalvården och sin chef köpa in 
möblemang och datorer som är nödvändigt i undervisningen. Lärarna önskar att den 
pedagogiska ledningen kunde stå för dessa inköp så att det inte var avhängigt 
kriminalvården. ”De måste vara behjälpliga med att skapa förutsättningar för 
Lärcentrum på anstalterna, t.ex. att det finns telefon, datorer etc.” 
 
 
Pedagogiska frågor 
Kompetensutveckling Ett ofta förekommande önskemål i lärarnas svar handlar om 
kompetensutveckling. Konferenser och utbildningar önskas i större grad än det som 
finns i dag.  ”Två dagars kompetensutveckling är för litet.” ”Mer fortbildning – svårt 
att lägga på lokal kriminalvårdsinspektör, han har ingen aning.” Ett flertal lärare har 
även uttryckt en frustration över att lärarträffarna är allt för oorganiserade ”När man 
bara träffas en gång per år är det extremt viktigt att det är välorganiserat.” 
 
Dessutom vill lärarna gärna träffas i mindre grupper för att kunna utvecklas i sin 
professionella roll och träffarna måste vara välplanerade. I många kommentarer 
beskrivs de möten som man har i dag som ostrukturerade och meningslösa. ”Vi gör 
bara samma sak varje gång…” 
 
Pedagogiskt stöd Stöd i pedagogiska frågor efterfrågas på olika sätt. Ett flertal lärare 
uttrycker en önskan om att den pedagogiska ledningen ska hålla sig ajour med den 
senaste utvecklingen inom undervisningsväsendet. Man önskar sig ”ett materiellt, 
standardiserat stöd för olika ämnen, vilket skulle underlätta för handledare att vara 
behjälpliga som stöd vid distansstudier i andra ämnen än de egna.” . Man vill dessutom 
ha hjälp med praktiska frågor, vid de tillfällen då man upplever problem. Genom att ha 
en kontinuerlig kontakt med den pedagogiska ledningen skulle man kunna få svar då det 
behövs. Detta skulle dessutom möjliggöra en återkoppling på det pedagogiska arbete 
som varje lärare utför, vilket många i dagens läge saknar. ”Bättre samordning av 
kursmaterial för hela Sverige. Alltså inte olika litteratur inom en och samma kurs.” 
”Personligt stöd i det lokala arbetet. Vi behöver bli sedda personligen. Besök med 
jämna mellanrum för stimulans och uppmuntran.” 
 
Distansutbildningen Modellen för flexibelt lärande med distansstudier ger upphov till 
betänkligheter. Lärare önskar att man kunde ha en jämnare fördelning mellan distans- 
och lokalstuderanden så att det ena inte övervägde i för stor grad. De önskar dessutom 
tydligare riktlinjer för hur man ska fungera i de olika rollerna; som distanslärare, som 
lokallärare samt som handledare. Allas arbete borde underordnas samma principer. Ett 
flertal lärare skriver att, eftersom riktlinjerna inte är tydliga nog, så är det tyvärr många 
lärare som inte tar fullt ansvar för sina distanselever. ”Den pedagogiska ledningen 
måste jobb mer för att vi alla lärare ska jobba på samma sätt när det handlar om 
distansarbetet. Många lärare hör aldrig av sig till sina distansstuderanden, vilket är 
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katastrof!” Detta påverkar i sin tur både elever och lokalläraren som får ta ett större 
ansvar.  
 
 
Kontakt  
Ett tema som kommer igen ett flertal gånger är behovet av kontakt. ”Jag söker någon 
slags kontinuerlig kontakt där återkoppling av aktuella problem är möjlig.” Kontakt 
ingår som en nödvändighet i båda kategorierna; stöd och ledning. ”De håller kontakt 
ganska bra med tanke på att de är så få.” Man önskar sig dels mer kontakt med 
ledningen men också tätare förbindelser kollegor emellan. Några skriver att det är 
ledningen som har möjligheten och ansvaret för att skapa gemenskapskänsla bland 
lärarna. Det ses även som ett problem att kontakten mellan den pedagogiska ledningen 
och Kriminalvården inte fungerar tillfredsställande. En tätare kontakt dem emellan 
skulle stärka lärarens position ute på anstalten. ”Eftersom vi har ganska lite kontakt med 
den pedagogiska ledningen så blir min anstaltschef och kollegor de som jag vänder mig 
till i det mesta.” 
 
 
Kvantitativa resultat  
 
De kvantitativa resultaten pekar på att lärarkollegiet är en heterogen grupp när det gäller 
behovet av ledning och stöd. Bearbetningen av enkäten visade på medelvärden mellan 
två och fyra, där mittvärdet är tre. På de flesta frågor var spridningen kring medelvärdet 
stor. Nedan kommer vi att redovisa och kommentera vissa frågor, samtliga resultat 
redovisas i bilaga 1. 
 
Kontakten med den pedagogiska ledningen 
Den stora majoriteten lärare som svarat på vår enkät verkar vara övervägande nöjd med 
det stöd och den ledning som de får idag. Tabellerna 1, 2 och 3 avser att ge en 
beskrivning av kontakten mellan lärarna och den pedagogiska ledningen. På frågan i 
tabell 1 ”Jag upplever att kontakten med den pedagogiska ledningen är tillräcklig” har 
över hälften av de tillfrågade svarat att de håller med i ganska eller mycket hög grad. 
Tabell 2 ”Jag har ofta kontakt med rektor” visar däremot att över 50 procent i liten eller 
mycket liten grad håller med. Ingen har angett att de håller med i hög grad. På frågan i 
tabell 3 ”Jag har ofta kontakt med biträdande rektor” har drygt 30 procent svarat att de 
håller med i ganska eller mycket hög grad medan majoriteten håller med i viss mån, i 
liten grad eller i mycket liten grad.  
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Tabell 1 Jag anser att kontakten med den pedagogiska  
ledningen är tillräcklig 

  Frekvens Procent 
Giltig i mycket hög grad 7 12,3
  i ganska hög grad 28 49,1
  i viss mån 10 17,5
  i ganska liten grad 7 12,3
  i mycket liten grad 3 5,3
  Total 55 96,5
Saknas  2 3,5
Total 57 100,0
Medelvärde 2,47

 
Tabell 2 Jag har ofta kontakt med rektor 

  Frekvens Procent 
Giltig i mycket hög grad 0 0
 i ganska hög grad 9 15,8
  i viss mån 18 31,6
  i ganska liten grad 15 26,3
  i mycket liten grad 15 26,3
  Total 57 100,0
Medelvärde  3,63

 
Tabell 3 Jag har ofta kontakt med biträdande rektor 

  Frekvens Procent 
Giltig i mycket hög grad 2 3,5
  i ganska hög grad 15 26,3
  i viss mån 20 35,1
  i ganska liten grad 15 26,3
  i mycket liten grad 4 7,0
  Total 56 98,2
Saknas  1 1,8
Total 57 100,0
Medelvärde 3,07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 11



På frågan om den nationella arbetsplanen erhålls ett positivt resultat, lärarna upplever att 
de har mycket stöd av denna.  
 
Tabell 4 Jag upplever att jag har stöd av den arbetsplan  
som tagits fram för lärare inom kriminalvården 

  Frekvens Procent 
Giltig i mycket hög grad 12 21,1
  i ganska hög grad 25 43,9
  i viss mån 15 26,3
  i ganska liten grad 4 7,0
   Total 56 98,2
Saknas  1 1,8
Total  57 100,0
Medelvärde  2,20

 
 
49 procent av lärarna upplever att de får den hjälp de behöver medan 25 anser att de 
bara få det i viss mån. Majoriteten anser sig ha tid att hålla kontakt med den 
pedagogiska ledningen medan 25 procent uttrycker att de inte hinner med detta (se 
tabell 11 i bilaga 2).  
 
Svaren på frågorna (tabellerna 5, 6, 7) som rör naturen av kontakten med den 
pedagogiska ledningen splittrar lärargruppen något. När de utsatts för problematiska 
situationer kontaktar de den pedagogiska ledningen i viss mån och något oftare då de 
behöver professionella råd. Som sämst är kontakten då lärarna mår dåligt, i sådana 
situationer är det en övervägande majoritet som inte kontaktar den pedagogiska 
ledningen. Vissa lärare har dock kommenterat att de inte har haft detta behov.  
 
Tabell 5 Jag kontaktar dem när det är problem på min arbetsplats  

  Frekvens Procent 
Giltig i mycket hög grad 8 14,0
  i ganska hög grad 12 21,1
  i viss mån 14 24,6
  i ganska liten grad 12 21,1
  i mycket liten grad 10 17,5
  Total 56 98,2
Saknas  1 1,8
Total 57 100,0
Medelvärde 3,07
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Tabell 6 Jag kontaktar den pedagogiska ledningen när jag  
behöver professionella råd 

 Frekvens Procent 
Giltig i mycket hög grad 6 10,5
  i ganska hög grad 18 31,6
  i viss mån 16 28,1
  i ganska liten grad 4 7,0
  i mycket liten grad 13 22,8
  Total 57 100,0
Medelvärde  3,00

 
Tabell 7 Jag kontaktar dem när jag mår dåligt 

  Frekvens Procent 
Giltig i mycket hög grad 1 1,8
  i ganska hög grad 4 7,0
  i viss mån 8 14,0
  i ganska liten grad 13 22,8
  i mycket liten grad 29 50,9
  Total 55 96,5
Saknas  2 3,5
Total 57 100,0
Medelvärde 4,18

 
 

Diskussion 
 
Styrkor med undersökningen  
Undersökningen riktades till samtliga 81 lärare inom Kriminalvården. Svarsfrekvensen 
var ganska god, 67 %. De öppna frågor som vi ställde tillät ett relativt stort antal 
människor att uttrycka sina åsikter fritt kring det som rör deras arbetssituation. Detta är 
en förtjänst då man kan fånga in känslor och upplevelser som annars går förlorade i en 
enkät med färdiga svarsalternativ. 
 
Svagheter med undersökningen 
Ursprungligen planerade vi att uppdraget skulle inledas med intervjuer med några lärare 
inom Kriminalvården. Tanken var att vi inte hade en tillräckligt tydlig och klar bild av 
hur lärare inom Kriminalvården arbetar, vi vet inte hur de använder sin pedagogiska 
ledning i dagsläget eller vad de önskar sig i framtiden. Utifrån denna information skulle 
vi sedan kunna gå vidare och utforma en enkät. Kontakt med två anstalter i Göteborg 
diskuterades med representanten för Kriminalvården, på dessa arbetade det sammanlagt 
sex lärare, vilket hade gett oss ett tillräckligt underlag. Till slut lyckades vi få kontakt 
med en lärare men han var upptagen med lärarkonferenser under den aktuella perioden. 
Vi fick således skapa enkäten utan bakgrundsinformation. Man kan diskutera hur detta 
har påverkat vår undersökning. Vi var medvetna om eventuella svagheter i vår enkät 
och valde därför att ta med frågor av mer öppen kvalitet. Tanken var att dessa skulle ge 
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oss ytterligare material som var adekvat i sammanhanget men som vi inte kunnat fråga 
efter genom enkätens slutna frågor.   
 
Det kvantitativa resultat som erhållits i vår undersökning är övervägande positivt. 
Lärarna anser att de har det stöd och den ledning som de behöver för att kunna fullfölja 
sitt pedagogiska uppdrag. Spridningen i gruppen är dock ganska stor, vilket tyder på att 
lärargruppen är heterogen. Dels är upplevelserna av hur det fungerar i dag varierande, 
dels kan behoven av stöd och ledning se olika ut beroende på personlighet och praktiska 
omständigheter. Lärarna delar en pedagogisk ledning men de har olika chefer, olika 
arbetsplatser och roller som kan variera beroende på skillnaderna. Många uttrycker 
förståelse för den pedagogiska ledningens svåra uppdrag och påpekar att de inte ha 
kunnat göra bättre under rådande omständigheter. Man anser att ledningen är tapper och 
positiv och försöker uppmuntra sina lärare. Denna attityd av förståelse och tacksamhet 
kan ha påverkat resultatet. Lärarna verkar ha en förståelse för att dagens situation inte 
kan påverkas av den pedagogiska ledningen. Detta kan även påverka deras önskemål för 
framtiden; många utgår från att dessa inte är genomförbara.  
 
Kvalitativa data ger en tydligare bild av verkligheten då lärarna är ombedda att uttrycka 
sina önskemål. Två önskningar delas av en stor majoritet; man skulle gärna se en 
pedagogisk ledning med makt inom kriminalvården samt en arbetssituation med 
tydligare riktlinjer.  
Frågan om formell makt genomsyrar så gott som alla svar, även då de handlar om 
någonting annat. Man skulle kunna önska saker men vet att man inte kan få dem på 
grund av att den pedagogiska ledningen saknar befogenheter. Därför är den 
grundläggande önskan för många att få till stånd en omorganisation som kan förändra 
maktförhållandena.  
 
Lärarna inom kriminalvården styrs av sitt pedagogiska uppdrag och har ett 
professionellt ansvar gentemot sina elever. De arbetar dock samtidigt inom en speciell 
miljö som skiljer sig drastiskt från den vanliga skolvärlden. I sitt arbete är de bundna att 
efterleva styrdokument från Skolverket samt CFL, men måste även ha en lokal 
arbetsplan som tar hänsyn till de specifika omständigheter som råder på den aktuella 
anstalten. Den pedagogiska ledningen står för modellen och visionerna men det faller på 
lärarna att förverkliga dessa i samråd med chefen på den egna anstalten. Många av 
lärarna uttrycker att de hamnar mellan stolarna under denna process. Det är inte alltid 
säkert att man inom kriminalvården har förståelse för det uppdrag som de har i sitt 
arbete, vilket försvårar samarbete. I sådana situationer kan lärarna känna sig ensamma 
då de inte kan vända sig till den pedagogiska ledningen för att få hjälp. Kostnaderna för 
klientutbildningen inom kriminalvården ingår i den budget som varje anstalt har att röra 
sig med. Enligt lärarna kan det ibland vara svårt att motivera inköp av datorer och annat 
material om anstalten redan lider av pengabrist.  
 
Om man analyserar svaren i ljuset av de teorier som vi tog upp inledningsvis kan man 
finna flera intressanta hypoteser. Många av lärarnas svar är positiva till den pedagogiska 
ledningen, rektor och biträdande rektor tycks vara omtyckta som personer. De förmedlar 
en vision för lärarna och ger dem mål som de arbetar mot som pedagoger. I några svar 
anar man en hopplöshet men det stora flertalet verkar känna motivation, engagemang 
och hopp. Man kan anta att den pedagogiska ledningen har varit framgångsrik – 
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åtminstone delvis – i sin uppgift att motivera lärarna i deras arbete, detta viktiga 
moment i ledarskap på distans. Många är entusiastiska trots avståndet till ledningen.  
Ledningens vision och deras motivation och engagemang må vara oomtvistade men det 
verkar inte riktigt räcka hela vägen. Lärarna upplever att visionen inte går att omsätta i 
verkligheten och att stödet från den pedagogiska ledningen i denna process är föga. Det 
finns en distans till ledningen både i geografisk och i pedagogisk mening.  
 
Det, som enligt Thylefors (1991) är så viktigt i professionella organisationer, struktur, 
verkar saknas i lärarnas arbete. De styr sig själva och skapar den struktur de behöver för 
att kunna arbeta, med följden att alla gör på sitt eget sätt. En möjlig slutsats – som följer 
Thylefors tanke om olika behov av struktur – är att de som nämner detta som ett 
problem har de största behoven av struktur. Detta tillgodoses inte tillräckligt i dagens 
läge och önskemål om tydligare riktlinjer har varit många.  
 
Den pedagogiska ledningen skapar mål för lärarnas arbete. Enligt ledarskapsteorierna 
räcker inte detta utan även resurser måste fördelas. Målen är svåra att uppnå om man 
inte får tillräckliga medel till detta. Lärarna har ett ansvar för att Lärcentrum ska 
fungera; de ska tillsammans med sin chef få till stånd den verksamhet som är grunden 
för de pedagogiska målen. CFL står för målen men Kriminalvården för resurserna. 
Denna konflikt kan möjligen orsaka en del av den frustration som uttrycks i våra svar.  
 
För att ledarskap på distans ska fungera, måste kontakten mellan ledningen och 
medarbetare vara tät. Lärarna inom Kriminalvården har en formell chef i sin närhet som 
ansvarar för mycket av de praktiska frågor som väcks i vardagen, vilket gör den 
pedagogiska ledningens uppdrag annorlunda från andra ledare på distans. Våra resultat 
slår ändå fast att det finns en stor grupp lärare inom kriminalvården som önskar mer, 
tätare och mångsidigare kontakt är den de har i dag. Denna kontakt skulle kunna handla 
om hjälp och råd vid problematiska situationer, men även om återkoppling på lärarnas 
arbete. Det framstår som ett problem för den pedagogiska ledningen att deras lärare inte 
känner sig få tillräcklig feedback. De arbetar med en svår målgrupp och känner sig 
ensamma. 
 
Klientutbildningen inom Kriminalvården är fortfarande under utveckling. I framtiden 
kommer inte Nationellt centrum för flexibelt lärande längre att ha ansvaret för detta. 
Kriminalvården kommer istället att anställa rektorer som arbetar på regional basis. Vårt 
resultat, som ligger i linje med den planerade omorganisationen, kan ytterligare 
motivera en sådan förändring.  
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Enkät till lärare inom Kriminalvården 
 

1. Jag har varit anställd inom kriminalvården sedan ..............................  

2. □ Jag är anställd som ensam lärare på min arbetsplats.  

□ Jag har lärarkollegor på min arbetsplats. Antal: ...........................  

 
Nedan följer ett antal påståenden om den pedagogiska ledningen (rektor 
och biträdande rektor). I vilken utsträckning instämmer du i dem? 
 

  I mycket 
hög grad 

I ganska 
hög grad 

I viss mån I ganska 
liten grad 

I mycket 
liten grad 

       
3. Jag upplever att 

jag har stöd av 
den arbetsplan 
som tagits fram 
för lärare inom 
kriminalvården.  

□ □ □ □ □ 

       
4. Jag upplever att 

jag får stöd av 
den pedagogiska 
ledningen.  

□ □ □ □ □ 

       
5. Jag anser att 

kontakten med 
den pedagogiska 
ledningen är 
tillräcklig.  

□ □ □ □ □ 

       
6. Jag har ofta 

kontakt med 
rektor.  

□ □ □ □ □ 

       
7. Jag har ofta 

kontakt med 
biträdande 
rektor. 

□ □ □ □ □ 

       
8. Jag kontaktar 

dem när det är 
problem på min 
arbetsplats. 

□ □ □ □ □ 

Bilaga 1 
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  I mycket 

hög grad 
I ganska 
hög grad 

I viss mån I ganska 
liten grad 

I mycket 
liten grad 

       
9. Jag kontaktar 

den pedagogiska 
ledningen när jag 
behöver profes-
sionella råd.  

□ □ □ □ □ 

       
10. Jag kontaktar 

dem om jag mår 
dåligt. 

□ □ □ □ □ 

       
11. Jag upplever att 

jag får den hjälp 
jag behöver.  

□ □ □ □ □ 

       
12. Jag anser att den 

pedagogiska 
ledningen borde 
kontakta mig 
oftare. 

□ □ □ □ □ 

       
13. Jag har tid att 

hålla kontakt med 
den pedagogiska 
ledningen.  

□ □ □ □ □ 

       
14. Jag upplever att 

jag får 
bekräftelse från 
den pedagogiska 
ledningen.  

□ □ □ □ □ 

       
15. Kontakten med 

den pedagogiska 
ledningen höjer 
min motivation.  

□ □ □ □ □ 

       
16. Jag upplever att 

den pedagogiska 
ledningen kan 
hjälpa mig i 
problematiska 
situationer. 

□ □ □ □ □ 

       
17. Jag upplever mig 

sedd som lärare.  □ □ □ □ □ 
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18. Vilken slags ledning önskar du av rektor och biträdande rektor? 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

19. Vilket slags stöd önskar du av rektor och biträdanderektor? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

20. Har du ytterligare synpunkter på den pedagogiska ledningen – skriv dem 

gärna här __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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