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ABSTRAKT 

Syftet med studien har varit att försöka finna svar på frågeställningen: Hur uppfattar lärare sin 
profession utifrån tid och rum? Och vilka omständigheter är avgörande och ligger till grund 
för lärares utformning av sin undervisning samt vilka delar av arbetet behöver bearbetas för 
att läraryrket ska kunna nå en högre professionell nivå? Metoden som vi använt oss av för att 
försöka få svar på våra frågeställningar har varit kvalitativa intervjuer, som vilar på en 
hermeneutisk och fenomenologisk forskningsansats, där intervjufrågorna innehar en låg grad 
av standardisering och strukturering. För att studien ska belysas på bästa möjliga sätt så 
presenteras relevant litteratur och tidigare forskning inom området i studiens 
bakgrundskapitel. Resultatet som framkom genom intervjuerna tyder i stor utsträckning på att 
lärare känner sig stressade i det dagliga arbetet och att de är begränsade i sitt yrke utifrån den 
tid som är avsatt för arbetet. En viss uppgivenhet märks hos informanterna utifrån att det är så 
mycket de vill ta till vara på och utveckla, men att tiden inte räcker till. Det framkommer i 
intervjuerna att läraryrket medför en tung arbetsbörda där både raster och den egna fritiden 
emellanåt blir lidande. Tidsbristen för lärarna medför även att utförda arbetsuppgifter ibland 
inte blir av önskvärd kvalitet och lärarna menar att det kan förekomma bortprioriteringar av 
arbetsuppgifter till fördel för andra som just för stunden känns viktigare. Vidare så 
framkommer det i intervjuerna att informanterna vill arbeta med att försöka frambringa en 
större inblick i skolvärlden och lärares arbete, få till stånd en förändring i högskolor och 
universitets lärarutbildning, samt bättre möjligheter till kompetensutveckling, allt för att aktivt 
kunna professionalisera läraryrket i större utsträckning. 
 
 
 
Nyckelord: Läroplansteori, ramfaktorteori, tid, arbetsbörda, kvalificerande och 
okvalificerande lärararbete. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 INLEDNING 
Hur uppfattar lärare sin profession utifrån tid och rum? Ofta talas det om lärares arbetstid och 
arbetsuppgifter eller rättare sagt bristen tid som lärare har för att hinna med alla sina ålagda 
arbetsuppgifter. Alltfler lärare känner idag en allt större arbetsbörda samtidigt som fler lärare 
blir långtidssjukskrivna eller helt enkelt inte orkar arbeta inom lärarsektorn ända fram till 
pensionsåldern. Det som lärare utifrån sitt arbete och sin planering först och främst har att 
handskas med är givetvis variabeln tid. Tid som på samma gång kan vara för knapp för alla 
arbetsgöromål, kan i nästa skeende vara en tillgång i en annan situation, men vidare i nästa en 
stressfaktor. Till vad, när och hur tiden planeras, prioriteras och används är en av flertalet 
ingångar, för att reflektera kring lärares arbetssituation. Tid som går åt till undervisning kan 
vara lätt att avläsa och klassificera, men vad går lärares tid åt till när de inte undervisar? Yrket 
har de senaste åren blivit alltmer komplext då allt fler arbetsuppgifter och ansvarsområden 
lagts till i lärarprofessionens agenda. Det har tidigare gjorts ett flertal studier om lärare och 
deras arbete, både studier som belyser arbetstid, arbetssituation samt ett arbete i förändring. 
Åtskilliga frågeställningar om lärares arbetstid har man under åren försökt att finna svar på. 
Ett område som inte belysts i stor utsträckning och som vi därigenom vet mindre om är 
lärarnas arbetsdelning. 

Utifrån aspekter i egenskap av lärares tidsanvändning, lärararbetets innehåll samt stress 
och arbetsprioriteringar utifrån tidsvariabeln har vi, som snart utexaminerade lärare, valt att 
undersöka dessa, då vi uppfattar dem som viktiga delar att avhandla, dels på grund av den 
höga arbetsbelastningen, dels för att vi har en önskan om att lärarprofessionen och 
yrkeskårens självbestämmanderätt skall upphöjas utifrån flera aspekter.  
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1.2 SYFTE 
 

HUR ANPASSAR LÄRARE SITT YRKE UTIFRÅN TID OCH RUM MED 
INVERKAN AV FLERA KRING VARIABLER SAMTIDIGT?  

Undersökningens syfte bygger på ett genuint intresse över den kommande arbetssituation vi 
själva kommer att hamna i utifrån variablerna stress, tidsbrist samt arbetsbörda och vad som 
räknas som ett kvalificerande lärararbete. Utifrån dessa frågor har vi grundat vår 
undersökning för att erhålla mer kunskap om hur arbetssituationen idag ser ut, samt hur 
lärarna uppfattar de olika faktorernas påverkan och innebörd, med utgångspunkt i tid och rum, 
stoffurval, tidsbrist och arbetsbörda. 
 
Centrala frågeställningar i studien är:  
 

• Hur uppfattar lärare sin profession utifrån tid och rum?  
 

• Vilka omständigheter är avgörande och ligger till grund för lärares utformning av sin 
undervisning? 

 
• Vilka delar av arbetet behöver bearbetas för att läraryrket ska kunna nå en högre 

professionell nivå?  
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2 BAKGRUND 
Det talas ofta om lärares arbetstid och arbetsuppgifter eller rättare sagt den tidsbrist lärare har 
för hinna med alla sina ålagda arbetsuppgifter. Alltfler lärare känner idag en allt större 
arbetsbörda samtidigt som fler lärare blir långtidssjukskrivna eller helt enkelt inte orkar arbeta 
inom lärarsektorn ända fram till pensionsåldern. Det har tidigare gjorts ett flertal studier om 
lärare och deras arbete. Både studier som belyser arbetstid och arbetssituation samt att det är 
ett arbete i förändring. I flertalet skrifter, bland annat, Visionerna finns men inte tiden (2002), 
Läraren i det postmoderna samhället (1998), Läraren i blickpunkten – olika perspektiv på 
lärares liv och arbete (2008) och Lärares arbete – pedagogikforskare reflekterar utifrån olika 
perspektiv (2006) belyser man lärarprofessionens problematik och dilemman sett utifrån tid, 
prioriteringar och arbetssituation samt att lärararbetet ständigt är i förändring. 
 Läroplansteorin presenteras för att påvisa hur den västerländska kulturen ser på 
kunskapsförmedling och ramfaktorteorin tas upp för att förklara hur skolans organisation är 
uppbyggd samt vilka ramar som bland annat lärare och skolledning har att förhålla sig till. 
Vidare nedan presenteras flertalet olika källor som ligger till grund för uppsatsens relevans 
och som utgör grunden för våra frågeställningar i arbetet.  
 

2.1 TEORI KRING LÄROPLANEN 
Enligt Lundgren (1979) kan läroplansteorin sammanfattas enligt följande att den bygger på 
kunskapsförmedling och kunskapsvärdering. I denna innebörd menas det att den 
västerländska kulturen värdesätter viss kunskap och denna kunskap förmedlas i sin tur vidare 
från generation till generation. Läroplansteorin är en formulering, ett begrepp, som används 
för ett fastställande om vad som anses vara värt att ha kunskap om. Läroplanen som 
pedagoger och lärare lutar sin organisation och undervisning mot, är uppbyggd kring ett antal 
elementära grundregler gällande hur en organisation bör planeras. Dessa grundregler skapar 
tillsammans en samling av normer, ett normsystem, vilka bland annat visar sig i utbildningens 
kursplaner, det visar sig i ämnena och även i metodiken. Styrning och inspektion, är två andra 
huvudsakliga faktorer som läroplansteorin är uppbyggd kring d.v.s. att läroplanen berörs inte 
bara av normer utan även av styrningar, från olika påverkan utifrån och dessutom kräver 
samtliga styrningar någon form av inspektion. Vidare menar Lundgren (1979) att 
läroplansteorin också bygger på att undervisning utarbetas i en uttalad kultur som hänger 
samman med samhället och dess ekonomiska utformning. Dock anses syftet med utbildning 
är inte alls vara att endast delge lärdomar eller att skilja ut betydelsefulla förmågor, utan syftet 
är också att tillgodogöra sig värdet av dessa kunskaper och dessutom stärka självkontrollen så 
att gränserna, gällande grundregler och systemet av normer, inte överträds (Lundgren, 1979).
  

2.2 TEORI KRING RAMFAKTORER  
 

En obligatorisk skola har till syfte att överföra grundläggande färdigheter, kunskaper 
och värderingar […] Undervisningen innebär att den som skall undervisas måste 
underordna sig en bestämd kunskap, anpassa sig till bestämda sociala regler och 
acceptera en ständig kontroll av sin mentala kapacitet (Lundgren, 1986, s 9). 

 
 Lundgren (1986) menar att den obligatoriska skolan är en statlig institution som har 
organiserats och tilldelats fastlagda funktioner och skolan har som uppgift att förmedla 
grundläggande färdigheter, lärdomar och uppfattningar. Det urval som görs gällande kunskap 
som anses vara värdefull att kunna samt den organisering av ordning och struktur som 
förmedlas, är inte alltid det som samhället värdesätter i och med att skickligheter, vetanden 
och uppfattningar ständigt förändras och är olika vid olika tidpunkter. Och även inom 
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organisationen och dessa urval som läroplanerna fastställer och som läromedel noga anger, 
påträffas det ändå variationer, vilka i detta fall, bland annat beror på lärare och lokala 
förutsättningar och detta ger undervisningsskillnader i det pedagogiska arbetet. På ett 
övergripande plan kan utbildningsväsendet, det vill säga hela organisationen, 
administrationen och lärarna, förefalla som en enhetlighet, som är uppbyggt på samma sätt, 
organisationen är likadan och lärarna arbetar på samma sätt, men skärskådas den enskilda 
skolans arbete eller den enskilda undervisningssituationen upplöses denna enhetlighet. För det 
är inte bara de skickligheter, kunskaper och värderingar som förmedlas utan varje skolväsende 
bär traditioner och dessa traditioner bärs vidare (Lundgren, 1986).   
 I och med att skolan är en statlig institution kan skolan också placeras inom olika 
organisatoriska strukturer och den struktur som ett etablerat utbildningssystem har är 
uppbundna av ramar. Och den struktur och ramar samt själva utformningen av dem, kan på så 
sätt förstås med utgångspunkt i förhållandet mellan samhälle och stat. Dessa ramar innebär en 
styrning av skolan vilka visar sig utifrån tre olika aspekter och den första aspekten bygger på 
en ekonomisk reglering och den sker genom de resurser staten tilldelar skolan. Den 
ekonomiska aspekten består av ekonomiska begränsningar, organisatoriska ramar, fysiska 
ramar, men också klasstorlek och tid faller in under aspekten ekonomi. Den andra aspekten 
bygger på att staten reglerar och styr utbildningen juridiskt, den innefattar skollag och 
skolförfattning, kommunal skyldighet men också tjänster. Den tredje aspekten styrs utifrån ett 
ideologiskt motiv och staten styr utbildningen genom läroplanernas målsättning, kursplaner 
och fördelning av ämnesstoff och genom timplaner (a.a.). Lundgren påvisar de tre aspekterna 
enligt illustrationen nedan. 
 
    
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 Dessa tre aspekter: ekonomi – juridik – ideologi är naturligtvis nära relaterade till varandra 
och de utgör dessutom olika varianter av styrsystem och har genom decennier utvecklats 
olika. Trots de tre aspekterna kan det ändå bli problematiskt i ett utbildningssystem menar 
Lundgren (1986) på, för ett utbildningssystem ha ett visst ideologiskt innehåll och en viss 
inriktning som har fastställts i ett skollag, men det ekonomiska utrymmet, för att kunna 
genomföra utbildningen finns inte. Detta innebär att den första utgångspunkten för att  
kunna starta upp en ny skola och genomföra ett utbildningssystem, är att bena upp hur 
grundskolans organisation har byggts upp och utifrån detta utgå från de tre aspekterna: 
ekonomi - juridik och ideologi (Lundgren, 1986).  

Fig. 1   
Lundgren, 1986, s 23 
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 Grundskolans organisation måste ses som en organisation sammanställd av dels en 
pedagogisk organisation och dels en byråkratisk organisation och i viss mening även en 
professionell organisation. Skolan är en organisation som har som syfte att reproducera 
kunskaper och skolan består i hög grad av personer som har en hög utbildning, där personerna 
tjänstgör i ett kvalificerande arbete, där också arbetets genomförande följer en viss 
professionell etik utifrån ett existerande regelsystem (a.a.). 
 Sammanfattningsvis bygger filosofin om ramfaktorteori på att det finns faktorer, som i 
olika sammanhang och förhållanden, kan påverkas av lärare, men det påträffas lika ofta 
faktorer som det inte går att ha något inflytande över. Förutsättningarna för den undervisande 
verksamheten är framtagna och styrda av samhälleliga villkor och bestämmanden. Ramar och 
dess begrepp i dess mening används för att förtydliga, hur staten beslutar om hur 
organisationen och undervisningens målsättning skall styras, samtidigt som den begränsar den 
pedagogiska verksamhetens utformning. Ramfaktorteorins syfte är att klarlägga vad 
undervisning och kunskapsförmedling egentligen är och kring vilka förbehåll den utövas, sett 
utifrån ett kritiskt perspektiv. Begreppsbestämningen av ramfaktorer är avgjord utanför 
undervisningssammanhang och befinner sig bortom elevernas och lärarnas kontroll 
(Sandberg, 1996). 
 

2.3 TID OCH ARBETE  
Enligt den ramfaktorteoretiska modellen finns det tidsliga och rumsliga faktorer som 
begränsar undervisningens utformning och händelseförlopp. Dessa faktorer, som kallas ramar, 
skapar begränsningar i både tid och rum. En faktor som bland annat begränsar, är skolans 
timplan, det vill säga den tid som varje ämne har till förfogande. Denna utdelning av tid till 
respektive ämne kan ibland vara utslagsgivande för hur undervisningen fastläggs, planeras 
och genomförs. På grund av detta bör hänsyn tas till vilka mål som är möjliga att nå, inom 
ramen för den tid som finns till förfogande, dessutom måste även innehållet prioriteras med 
omtanke (Sandberg, 1996). 
 I den Nationella utvärderingen i grundskolan (2003) framkommer det att det som är mest 
avgörande för en verksamhet är tid. Med detta menas - hur tiden används, fördelas och 
urskiljs i relation till de arbetsåtaganden som skall utföras. I och med att tiden styr 
undervisningen genom timplaneregleringar, arbetstidsavtal och schemaläggning, finns det 
flera sätt att fördela tiden och detta ger i slutänden olika förutsättningar för undervisningen 
(Marner, m.fl. 2005, s 62). 
 Även Hargreaves (1998) nämner tiden som en central punkt i lärarnas arbete. Lärarna tar 
sin tid på allvar och de upplever att tiden utgör en begränsning för vad dem kan utföra och 
vad dem förväntas uppnå i skolan, sett utifrån skolledning, kollegor, elever och förälder. 
Tiden anses vara lärarnas fiende, en fiende som tar lärarnas frihet ifrån dem och hindrar dem 
från att utföra och förverkliga sina önskemål. Många av lärarna anser att dem allt som oftast 
inte har tid till att prova nya arbetsområden eller tematisera ämnen och de lärare som kommer 
med nya idéer hejdas på grund av att tiden inte anses finnas. Tid är inte något som bara är ett 
objektivt och besvärligt hinder, utan tiden kan också uppfattas som ett subjektivt begränsat 
perspektiv, som kan innefatta både möjligheter och begränsningar. Tid är något som den 
enskilde uppfattar och tolkar som sitt eget. ”Lärare kan ta god tid på sig, de kan ta igen 
försummad tid, men de kan lika gärna uppfatta scheman och tidsramar som fasta och 
oföränderliga (Hargreaves, 1998, s 107).” Och därför kan vi genom begreppet tid se hur 
lärarna strukturerar upp sitt arbete och samtidigt se hur tiden sätter gränser för dem. Med 
andra ord är tid en väsentlig beståndsdel i lärarnas arbete när det gäller strukturering av 
åtaganden (Hargreaves, 1998, s 107).  



 9  

 Från den undersökning, gällande lärares arbete, med utgångspunkt i ett tidsperspektiv, 
framkom det fyra kategorier, vilka i sin tur beskriver olika omständigheter kring 
uppfattningen av tid. Denna undersökning handlar bland annat om, hur tid som är avsatt för 
förberedelser och planering under skoldagen uppfattas, och undersökningen studerade också 
det arbete, utanför de schemalagda lektionerna, i ett bredare perspektiv. Undersökningen 
delades in i fyra kategorier som förklarar fenomenet tid enligt följande: ”teknisk rationell tid, 
mikropolitisk tid, fenomenologisk tid och sociopolitisk tid (a.a.).” 
 ”Utifrån den teknisk-rationella dimensionen är tid en avgränsad resurs eller medel som kan 
ökas, minskas, styras, manipuleras, organiseras eller omorganiseras i syfte att ge utrymme åt 
vissa pedagogiska målsättningar (Hargreaves, 1998, s 107).” Vidare menas att denna kategori 
är den mest dominerande av dem alla när det gäller administrativ styrning. Och i det ”teknisk-
rationella” tänkandet och handlandet skiljer man mellan medel och mål d.v.s. att medel och 
mål hör till de områden som är värde grundande för filosofiska, etiska och politiska val och 
när målen har valts, bör de mest effektiva medlen bestämmas både funktionsmässigt och 
vetenskapligt, för att sedan genomföras genom ledning och administration. Enligt detta 
synsätt är tid en objektiv variabel, ett verktyg och en organisatorisk förutsättning som kan 
styras och manipuleras när det handlar om att verkställa förändringar, medan målen för att 
verkställa förändringarna och önskvärdheten av dem, bestäms någon annanstans (a.a.). 
 ”Den mikropolitiska betydelsen av tidfördelningen på en skola visar sig på flera sätt. 
Ämnen med hög status, d.v.s. först och främst de ’teoretiska’ ämnena, tilldelas exempelvis 
fler undervisningstimmar, får en mer gynnsam placering på schemat och är oftare 
obligatoriska jämfört med de praktiska ämnena med lägre status (Hargreaves, 1998, s 111).”  
Den mikropolitiska kategorin är något mer än ett rationellt uträknande och ett teknisk 
utformande, det är ett sätt att fördela tidsanvändningen i samråd med pedagogiska behov och 
ramar, vilka i sin tur bestäms utifrån mänskliga resurser. Denna tidfördelning återger hur de 
rådande makt- och statuskonstellationerna på skolor och i skolsystem styr organisationen. 
Detta är ett tecken på vilken dominerande position ämnen med hög status har och även 
fördelningen av den tid som ämnesområdena får, bestämmer i sin tur hur mycket tid som 
lärarna får till sitt förfogande och dessutom har den existerande tidfördelningen också 
ekonomiska och materiella konsekvenser, vilket kan vara en av orsakerna till att detta så 
ihärdigt försvaras av dem som arbetar inom de mer gynnade ämnesområdena (a.a.). 
 Denna kategorisering av tid kan användas på de olika lärarkategorier som finns. Lärare 
som arbetar på framför allt låg- och mellanstadiet har i stort sett hela arbetsdagen uppbunden 
till undervisningstimmar, vilket i detta fall innebär att den uppfattning som finns om 
läraryrket, endast består av klassrumsarbete, vilket betraktas som det väsentliga i hela 
undervisningsverksamheten och alla andra aktiviteter ses som oväsentliga eller endast 
kompletterande till det andra. Och den tid som inte nyttjas till klassrumsarbetet, utan den tid 
som ägnas åt planering och förberedelser av lektioner, eller tid som ägnas åt utvärdering eller 
rådgivning, är tecken på en högre status, och med denna status medföljer rätten att kunna vara 
borta, som en pedagogisk nödvändighet. Detta visar sig enligt följande att ju högre upp i 
skoladministrationens makt- och prestigehierarkin lärarna befinner sig, desto mer disponibel 
tid finns för arbetsuppgifter utanför klassrummet. Lärare som arbetar på gymnasiet har mer 
disponibel tid, utöver klassrumsarbetet, till sitt förfogande än vad högstadielärarna enligt 
tradition har och högstadielärarna har i sin tur mer disponibel tid än vad låg- och 
mellanstadielärarna har. Detta fenomen säger mer om hur traditioner, historiska och 
könsbestämda skillnader i undervisningen påverkar än vad det säger om de konkreta och 
viktiga behovsskillnader som faktiskt påträffas i de olika stadierna (a.a.).  
 

Den ena har sina rötter i en elitistisk, mansdominerad bildningstradition med syftet att 
utbilda duktiga elever som skulle fortsätta till universitet, affärsliv och akademiska 
yrken. Den andra har sina rötter i en kvinnligt dominerad och obligatorisk 
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folkskoletradition, ägnad åt att uppfostra barnen och att ge dem de elementära 
kunskaperna (Hargreaves, 1998, s 112). 
 

 Den kamp som grundskolelärarnas arbetar för, handlar om att mer rättvisa krävs i 
lärarprofessionen d.v.s. att grundskolelärarna för en kamp om att få mer undervisningsfri tid 
och att lärarprofessionen ska bli mer jämlikt, där professionen ska försöka komma till rätta 
med det historiska arvet, vilket är utpräglat av ojämlikhet mellan grundskolans kvinnliga 
lärare och gymnasieskolans manliga lärare och deras yrkesvillkor. Och den kamp som 
grundskolelärarna arbetar för, medför mikropolitiska innebörder (a.a.). 
 Tid är något som uppfattas och upplevs olika och som skiljer sig från människa till 
människa, där tidsramar, scheman och punktlighet har en egen existens, lever sitt eget liv i 
förhållande till människan. Och tid är också ett subjektivt fenomen, något som varje person 
tolkar på sitt eget sätt. Det som anses vara en objektiv tid, ett klockslag, är inte något annat än 
en subjektiv, allmängiltig begreppsförklaring som man har kommit överens om. Med detta 
menas att bland annat tidsplaner och scheman kan upplevas som något gränssättande och 
statiskt men är i själva verket ett resultat av subjektiva begreppsförklaringar. ”I denna mening 
är tidsstrukturer något som härstammar från mänskliga handlingar, även om de i sin tur utgör 
kontexten för sådana handlingar (Hargreaves, 1998, s 112).” Detta perspektiv benämns som 
den fenomenologiska dimensionen där tid upplevs subjektivt, med detta menas att en 
människas inre upplevelse av tid kan strida mot det som klockan visar, ”tiden kan rusa iväg” 
eller ”krypa fram”. Förklaringen till dessa subjektiva skillnader beror på flera aspekter bland 
annat beror det på hur vi lever våra liv eller vilka arbeten och intressen vi har, samt vilka krav 
som ställs på oss och den subjektiva tiden är olika hos människor beroende på vad som upptar 
deras tankar eller styr deras uppmärksamhet. ”I ett sådant sammanhang kan det vara stor 
skillnad mellan å ena sidan skolledare och innovatörer och å andra sidan vanliga lärare, vilket 
får konsekvenser för hur de upplever tiden (Hargreaves, 1998, s 111).” Detta kan beskrivas 
genom att skolledare i hög grad anses arbeta utifrån den ”objektiva” tiden och ser tid i 
tidsplaner och scheman, men lärare upplever att denna tid istället motarbetar de 
tidsförutsättningar som finns, vilka trots tidsförutsättningarna är infogade i skolledningens 
nya planer. Den objektiva tiden som skolledningen arbetar efter skapar oro och stor 
påfrestning för lärarna på grund av att de känner en alltför stor tidspress och skuld och 
samtidigt blir de frustrerade för att de inte verkställer förändringarna så snabbt och givande 
som tidsplanerna kräver för att få till en förändring (a.a.).  
 

Ur lärarens synvinkel införs nya krav utan större hänsyn till den stress och de krav som 
läraren redan är utsatt för, och utan att man får någon vägledning om hur det nya ska 
kunna integreras med rådande praxis och rutiner. De tidsförväntningar som finns 
inbyggda i det nya kommer därför av läraren att uppfattas som oerhört krävande, och 
tidsperspektiven hos lärare respektive ledning kommer i konflikt med varandra. Lärarna 
känner att skolledningen är okänslig för  deras subjektiva tidsperspektiv och den 
arbetssituation som detta tidsperspektiv bottnar i (Hargreaves, 1998, s 114). 

 
 Därutav menar Hargreaves att lärarnas önskemål och krav på mer tid grundar sig, lärarna 
vill ha extra planeringstid eller större tidsramar när skolledningen inför nya åtaganden, för att 
undslippa den stress som detta medför (a.a.). 
 Även monokrona och polykrona tidsuppfattningar är begränsningar av hur tid kan tolkas. I 
den monokrona tidsuppfattningen arbetar man med en sak i taget, där följs en linjär 
progression genom flera faser. Den monokrona tiden är en dominerande tidsuppfattning som 
de flesta västerländska kulturer och olika professioner arbetar utefter och den anses vara mest 
utbredd bland män. Den monokrona tidsuppfattningen och det teknisk-rationella tidsbegreppet 
har sina fördelar när det bland annat gäller att genomföra stora förändringar i organisationen, 
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dock tappas själva målsättningen bort just på grund av att man tappar kontexten kring det 
andra runt omkring. 
 I den polykrona tidsuppfattningen arbetar man med flera saker samtidigt, och det ses inte 
lika intressant att hålla givna tidsplaner, utan det anses vara mer intressant att genomföra alla 
åtaganden på ett bra sätt. Hänsyn tas till allt omkring i omgivningen, man ser till hela 
kontexten och den polykrona tiden är mer inriktad på människor än uppgifter. I 
latinamerikanska och Medelhavets kulturer dominerar den polykrona tidsuppfattningen och 
återfinns främst i mindre och mer personligt styrda organisationer och denna tidsuppfattning 
är vanligare bland kvinnor än män. Den polykrona tidsuppfattningen är rådande i 
grundskolans värld, framför allt i låg och mellanstadiet som bygger på en komplicerad tillvaro 
där läraren måste kunna hantera många saker samtidigt. Och det är när den polykrona 
kulturen, med kvinnliga lärare som arbetar på låg och mellanstadiet, ska förhålla sig till den 
monokrona kulturen, med ett manligt styre, som det kan det uppstå friktioner och 
missuppfattningar. ”Det är i detta spända förhållande mellan monokrona och polykrona 
tidsuppfattningar som vi kan se en stor del av orsaken till att administrativt initierade 
utbildningsreformer misslyckas (Hargreaves, 1998, s 118).” 
 Den sista kategorin av tidsdimensionerna är tidens sociopolitiska dimension som handlar 
om hur vissa former av tid blivit den som är mest administrativt dominerande, dessa grundas 
på både sociala och politiska grunder och är en styrande beståndsdel utifrån den 
administrativa aspekten samt i genomförandet av läroplansförändringar och dessutom 
granskning av lärarnas arbete (a.a.). 
 

Denna kollision mellan lärares och skolledares tidsperspektiv blir utgångspunkten för en 
märklig och olycksbådande paradox. Ju kortsiktigare och mer ”orealistiska” 
tidsplanerna är, desto mer försöker läraren dra ut på dem. Och ju mer läraren förhalar 
processen, desto otåligare blir skolledningen och desto mer inställd på att öka tempot 
ännu mer, eller införa ännu fler nya saker, göra ett ytterligare ett försök att få till stånd 
förändringar (Hargreaves, 1998, s 122). 

 
 På grund av ökad arbetsbelastning kring lärarnas åtaganden utanför klassrummet och 
användandet av tid och rum, har tidsuppfattningarna blivit en sammandrabbningsfråga mellan 
lärare och skolledning. Frågan som ställs är, ska den undervisningsfria tiden administreras till 
specifika ändamål eller ska lärarna själva kunna besluta om dem ska ägna de 
undervisningsfria timmarna åt åtaganden, utefter stundens krav och behov (a.a.)? 
 För att det skall vara givande för lärarnas situation är den bästa lösningen inte i att vädja 
till större lyhördhet hos administration och skolledning, utan det som verkar mest givande är 
att utforska lösningar som ifrågasätter den stora skillnaden mellan administration och 
undervisning, samt att ifrågasätta byråkratin som fortsätter att upprätthålla dessa skillnader, 
och dessutom borde det vara bättre att ge lärarna mer ansvar och en större flexibilitet när det 
gäller planeringen av deras egen tid och hur den tiden ska användas, än att strama åt och styra 
upp tiden ännu mer (a.a.). 
 

När vi väl insett vad tid betyder i läraryrket, talar mycket för att lärarna bör få tillbaka 
sin tid, både kvantitativt och kvalitativt, och att de bör få ägna den åt något som har reell 
betydelse. Då kommer tiden kanske inte längre att vara frihetens fiende för läraren, utan 
frihetens stöd och vän (Hargreaves, 1998, s 129). 
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2.3.1 ARBETSBÖRDA  
En intensifiering, det vill säga en ökad arbetsbelastning, i lärarnas arbete har på senare år 
uppstått, då tiden blivit allt mer åtstramad, då fler och fler arbetsuppgifter tillkommit i 
lärarnas tjänster. Detta har uppstått, mycket utifrån ekonomiska aspekter då även skolvärlden 
fått genomlida ekonomiska nedskärningar och besparingar, när både världs– och 
nationalekonomin under senare år blivit allt sämre. Denna situation menar Gannerud (2001) 
kan leda till ett mer hektiskt arbete, med allt fler arbetsuppgifter som i långa loppet kan 
medföra mindre och färre möjligheter till en positiv utveckling av själva yrket. Ju fler år man 
är yrkesverksam lärare, så kommer också en ökad trygghet och kunnighet. Genom att åren går 
och man utvecklar det egna arbetet, gör aktiva val och analyserar olika tillvägagångssätt, så 
växer en mer rättvis och saklig syn fram på sig själv och sitt arbete, där läraren oftast inte 
ställer lika höga krav på sig själv och sitt yrkesutförande. Lärare har provat sig fram med 
olika arbetssätt och modeller, vilken kan göra att dem hittat en arbetsform som fungerar och 
därmed behöver dem inte, känna de höga krav på samma sätt, som arbetet tenderar att 
medföra i början. Många lärare upplever att dem i det dagliga arbetet känner sig otillräckliga, 
till grund för det säger många lärare att det är allt för många och olika arbetsuppgifter, vilket 
på samma gång genererar en tidsbrist, då tiden är för knapp och arbetsuppgifterna alldeles för 
många (Gannerud, 2001). 
 Läraryrket är utformat som sådant, att arbetet aldrig riktigt blir färdigt, det finns alltid 
något att jobba vidare med. Det finns arbetsuppgifter som till ytan ter sig ganska enkla, men 
som aktivt kan bearbetas i all oändlighet, för att dem till det yttersta skall bli så bra som 
möjligt. I andra yrken kan resultat och uppnåendemål vara mer tydliga och uttalade då själva 
uppgiften är avslutad. Jämförelsevis kan man i det här fallet se till professionen lärare, kontra 
industriarbetare, nämnvärt är att båda i grunden är produktionsjobb, där lärare skall generera 
kunskap hos eleverna, medan industriarbetaren producerar en form av vara. Svårigheten är att 
lärarens produkt kan vara mer eller mindre påtaglig gentemot industriarbetarens som exempel 
kan vara, buteljering och paketering av 50 läskburkar. Därmed sagt, så skall läraren på samma 
sätt uppnå mål med sitt arbete, men denne kan oftast inte sätta sig ned på samma sätt som 
industriarbetaren och säga, nu har jag gjort mina 50 läskburkar. Utan de flesta delarna av 
lärararbetet är av en sådan läggning, att när ett arbetsmoment är avklarat, så finns det ingen 
trygghet i att det inte finns eller uppkommer en ny arbetsuppgift i samma stund som man är 
färdig med den andra (Kernell, 2002). Genomsnittligt så går cirka hälften av lärarens 
arbetstid, utanför den schemalagda undervisningstiden, åt till att arbeta med oplanerade 
arbetsmoment som just för stunden dyker upp. Denna arbetssituation som lärare har att 
förhålla sig till, innebär nödvändigtvis inte, att läraren inte känner till de uppkomna 
arbetsmomenten, men däremot när dessa tidsmässigt skall hanteras och bearbetas i tid och 
rum (Aili, 2008). 
 Tidigare studier som genomförts inom området påvisar att allt fler lärare, i allt större 
utsträckning är stressade i sitt vardagsarbete. För när lärare avklarat alla de dagliga 
arbetsmomenten, så finns det alltid en underliggande stress över arbetsområden som också 
måste få komma till sin rätt. Delar av arbetet som utvecklar professionen, utvecklingsarbete, i 
form av både skolutveckling och kompetensutveckling är ett ständigt återkommande, tids– 
och planeringskrävande arbetsområde som skall hinnas med. Det blir i många lägen en 
tidsstress, där man hela tiden jagar tidsligt och rumsligt utrymme för att kunna arbeta aktivt 
och professionellt med dessa arbetsområden (Nordänger, 2002). För lärare tar aldrig 
arbetsuppgifterna riktigt slut. Detta kan leda till att lärare ibland måste sätta gränser. Gränser 
som leder till att alla elever inte alltid kan få exakt vad de behöver, när de behöver det. 
Alternativet till att sätta gränser blir att alltid vara tillgänglig vilket i det långa loppet skulle 
kunna leda till att lärare blir utbrända och obrukbara i sin profession (Kernell, 2002). 
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2.4 KVALIFICERANDE OCH OKVALIFICERANDE LÄRARARBETE 
De fackliga organisationerna har under de senaste decennierna haft en önskan om att 
läraryrket mer bör ses som en profession utifrån dess grundform. Vad som menas utifrån det, 
är att facket har haft en grundtanke och en önskan att yrket skall ses som en enhetlig 
yrkeskategori som bär på en enad utpräglad kunskap och ett eget kunskapsspråk, där en 
utestängning av dem som inte tillhör denna kategori skall kunna göras. I och med det, menas 
det att dem som inte är utbildningsmässigt behöriga och kvalificerade för att bedriva ett 
pedagogiskt arbete, helt enkelt inte skall äga rätten att vara verksamma inom detta 
yrkesområde, synsättet riktar sig inte specifikt mot den outbildade kategorin människor, utan 
mer mot andra yrkesområden och dess arbetare, för att tydliggöra vad gränserna går mellan 
olika professioner. Professionaliseringsbegreppet används för att klassificera och fastställa 
olika yrken, samt yrkens olika omfång, status och sociala vikt, och används idag av många, i 
många olika sammanhang. Detta begrepp nyttjas även direkt i sociala processer i vardagliga 
samtal kring yrkeskategorier som finns i samhället, detta sker på olika nivåer, när det 
inkluderas i förfaranden rörande bland annat bestämmandet över yrket, yrkets utveckling samt 
arbetsfördelning. Ofta använder arbetare inom de egna yrkeskategorierna detta när dem talar 
enhetligt om den yrkesgrupp de tillhör, ”vi lärare”, ”vi byggarbetare” ”vi läkare” etcetera, 
men framförallt används det inom forskning och då på ett vetenskapligt plan där studier kring 
processer såsom arbetsdelning genomförs. Vad man menar när man talar om arbetsdelning, är 
i detta fall, hur arbete delas mellan olika professioner i samhället, vart man drar gränserna 
mellan vad en lärare, gentemot vad en läkare skall göra, detta för att påvisa vart de olika 
professionerna startar och slutar i förhållande till varandra, vad de innehåller och vad för yttre 
samt inre gränser de olika professionerna innefattar. Utifrån dessa inramande och 
kategoriserande variabler kan, förutsatt att professionen och dess gränser är uttalad, lärarna 
lägga beslag på yrkesområdet och därmed skapa ensamrätt till detta. En önskan, eller snarare 
ett krav om auktorisation och autonomi av läraryrket för att befästa dess status, har länge varit 
de fackliga organisationernas vision, och genom dessa framförda tankar och idéer kring yrkets 
professionalisering, har facken ständigt menat att lärare har egna specifika och betydelsefulla 
kunskaper som bygger professionen (Aili, 2006).  

Skolverket, Svenska kommunförbundet och Utbildningsdepartementet har tillsammans 
mött dessa krav från lärarfacken och där utifrån fört en diskussion kring läraryrket och dess 
önskan om ett statusmässigt lyft och påtaglig professionsutmärkelse och menar att, om lärare 
är professionella i så pass stor utsträckning, så betyder det att lärare samtidigt skall kunna axla 
ansvaret för olika skolproblem och samtidigt vara en större del i själva skolutvecklingen. 
Därmed sagt, så skall dessa, det vill säga lärarna, i stor omfattning kunna framställa och 
formulera de olika planer och strategier för en positiv skolutveckling, som i dagsläget utförs 
av skolledning, skolledare och rektorer runt om i landet. Detta synsätt visar också på att 
professionaliseringssystemet även kan vara ett kontrollverktyg av ett visst avgränsat 
yrkesområde och dess verksamhet (a.a.). Varje samhälle vilar på mer eller mindre utvecklade 
kontrollsystem, för granskning och klassificering av centrala uppgifter och aktiviteter i 
samhället. Detta för att kunna fastställa och påvisa kvaliteten i det som framställs och Aili 
skriver att: 
 

I vårt välfärdssamhälle är omfördelningen av resurser en sådan central aktivitet.  Det är 
inte möjligt att ge rätten till utbildning och andra fördelar direkt till medborgarna. Vissa 
rättigheter blir fördelade genom institutioner, som till exempel skolor, och skolans 
tjänstemän står mellan staten och medborgarna. Hur man skall kontrollera dessa, till 
exempel lärarna, är en central fråga, speciellt i tider av förändring (Aili, 2006, s 5). 

 
Kravet på att läraryrket ska uppnå en högre professionalisering och att standarden inom 

lärarkåren skall bli högre, är till stor del ett krav inifrån, från den egna yrkesprofessionen men 
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även ett krav från högre instanser. Lärare vill att lärare förhåller sig på ett professionellt enat 
plan, där det kan påvisas en enhetlighet inom hela yrkesprofessionen. Detta synsätt medför en 
förhöjd förväntan på att lärarkåren skall uppträda utifrån ett specifikt förhållningssätt, vilket i 
vidare bemärkelse medför en form av kvalitetskontroll av lärare och professionen i sin helhet. 
Utifrån ett sådant system kan den egna professionen samt stat, genom kontroller och 
inspektioner säkerställa en viss nivå av kvalité. Detta är för lärarnas del, ett sätt för 
professionen i sin helhet att hålla en mätbar standard med utsatta riktmärken, för att 
upprätthålla yrkets professionalitet, samtidigt som det ger staten en garanti för att arbetet utförs 
med en nationell standardiserad kvalité. Därmed är det lättare att ha en bra överblick av 
professionen och dess kvalitet, då det är bra att ha jämförbar data på många olika plan för att 
kunna ta jämna steg i utvecklingen på en internationell nivå (Aili, 2006). 

Vägen fram till att kunna beslagta ett arbetsområde och avgränsa detta, vilar på tre olika 
områden där man kan finna hjälp till att professionalisera yrket. Dels kan detta ske utifrån 
rättsliga grunder, där man kan gå in och lagstadga om utformning, innehåll och kriterier för 
professionen och dess yrkesutövare. Det kan vidare ske på ett samhälleligt plan där man 
uttalat i samhället framhäver professionen till att få ny status, genom ökad förståelse och en 
ökad inblick i professionens arbetsuppgifter och göromål. Samt på ett tredje område, inom 
den egna professionen, att yrkesutövarna, i detta fall lärarna, stadgar om ramar, regler och 
förhållningssätt för att kunna utföra ett mer professionellt arbete. För att man skall kunna 
genomföra en professionalisering av läraryrket så måste man först se till det tidigare nämnda 
området arbetsfördelning, som här blir kriteriet för att man aktivt skall kunna arbeta mot detta 
mål. Detta är i grunden är en fråga om ett yrkesavgränsande, detta är läraryrkets och det här är 
busschaufförernas område, att kunna påvisa markanta gränsdragningar. Samtidigt som 
kontroll över arbetsområdet tas och en monopolisering av detta sker, varpå en exkludering av 
andra som kan tänkas inkräkta på området sker (a.a.). 

 Grundtanken med ett sådant tillvägagångssätt är att självbestämmanderätt för yrket skall 
uppnås och därmed skall detta också generera en artegen kompetens för yrkesutövarna som på 
ett legitimt sätt kan påvisa yrkets innehåll och karaktär. Detta skall i längden också kunna ge 
yrket en höjd status samt fördelar som är området till gagn. För att lärarna skall kunna 
beslagta sitt arbetsområde och professionalisera yrket i största möjliga mån, har man 
förtydligat kravet genom att skilja arbetet olika delar i indelningarna ”kvalificerande”, 
”semikvalificerande” och ”okvalificerande” arbete, som ledord för att en klassificering och 
kategorisering av det egna arbetet skall kunna ske. Detta tar sin utgångspunkt i Andrew 
Abbotts tankar och idéer kring vad en yrkesprofession, i detta fall lärarprofessionen, 
onekligen måste innehålla för att kunna göra anspråk på ett eget kunskapsområde. Det mest 
betydelsefulla är att en profession befäster ett officiellt kunskapssystem för att ha möjlighet 
till att skapa ensamrätt till ett kunskaps- samt dess tillhörande arbetsområde (a.a.).  
 

När en lärare talar om problem i en klass på ett föräldramöte, eller när hon/han talar om 
en elevs läs- problem med elevens föräldrar, använder läraren kunskapssystemets 
symboliska makt för att skapa förtroende och legitimitet. Lärare använder det formella 
kunskapssystemet på detta symboliska sätt för att professionalisera ”inifrån” (Aili, 
2006, s 6). 

 
Lärares arbete i klassrummet, det vill säga undervisningen, är idag till viss del 

”diskretionärt” i sin utformning. När man håller före att ett arbete är av diskretionär karaktär 
menas det att en, i detta fall läraren, har rätten på sin sida att fatta beslut efter egen obehindrad 
bedömning. Därmed tyder det på att lärare i stor utsträckning kan påverka hur arbetet skall 
utformas och verka, men samtidigt som det till viss del är ett arbete med egenrådig karaktär, 
så bygger detta också till stor del på rutinmässiga mönster. Men möjligheten att utföra 
kvalificerande arbete och analyser för läraren, till fördel för utvecklandet av professionen, 
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infinner sig främst under den lektionsfria tiden under arbetsdagen. Läraryrket har på senare år 
genomgått stora förändringar, där arbetsuppgifter har lagts till, även om arbetstiden inte har 
utökats. Under de senaste 25-30 åren har forskare pekat på dessa omständigheter och dess 
konsekvenser som lett fram till ett mer hektiskt arbete och att en decentralisering, det vill säga 
en förskjutning av makt har skett. Samtidigt menar insatta att lärares utrymme och möjligheter 
för diskretionärt arbete och en ärlig chans till ett framåtskridande arbete rörande yrkets 
självbestämmande, minskat på senare år, medan andra hävdar att möjligheterna för att lärarna 
skall kunna arbeta, med och på detta sätt, istället har ökat. Om man ser till 
professionaliseringskriteriet utifrån ett innehållsenligt perspektiv, så stärks yrket nämnvärt av 
ett enat språkbruk när man samtalar om och i professionen. Ett enat professionsspråk skulle 
kunna innebära en mer klar struktur för läraryrket och de dagliga sysslorna. Om en 
strukturering, klassificering, allmän beskrivning och namngivelse för arbetets olika delar 
skulle ske, skulle detta på samma gång syfta till att skapa en formell rutin för professionen, 
som på samma sätt skulle förmedlas till nya yrkesutövare i framtiden. Genom att ett sådant 
förhållningssätt aktualiseras, så upprätthålls, för områdets yrkesutövare, ett djupare och mer 
påtagligt kunskapsförråd, som visar på en enhetlig kunskap för hela professionen (Aili, 2006).   

Läraryrket och dess arbete kan utifrån flertalet skiftande aspekter beskrivas och 
kategoriseras samt framställas på olika sätt. Det hela anstår på vad man avser påvisa eller 
blottlägga utifrån arbetets innehåll och/eller karaktär. Betydande studier har under de senaste 
åren bedrivits utifrån läraryrket och dess innehåll, för att blottlägga arbetets karaktäristiska 
drag. Aili och Brante studerade 2004 lärararbetet utifrån ett ”organiseringsperspektiv” där 
dem fann stöd för en kategorisering av arbetet för att påvisa hur detta är utformat och 
strukturerat. Det som kom fram vid studiens genomförande var att arbete och arbetssätt 
skiljde sig nämnvärt från situation till situation och med hänsyn till det har man kunnat 
kategorisera lärares arbete i kategorierna ”synkront”, ”intermittent” och ”invasivt” arbete. 
Uppkomsten av arbete som faller under kategorin ”synkront arbete”, sker när läraren utför 
mer än en arbetsuppgift åt gången. Det kan röra sig om att samtidigt som läraren har lektion, 
så gör denne en beställning av undervisningsmaterial. Detta kommer i samband med att 
läraren försöker spara tid, för att hinna med sina göromål och därmed blir det två 
arbetsuppgifter som utförs samtidigt, parallellt med varandra. Lärarens arbete karaktäriseras 
även av arbete som kategoriseras som ”intermittent arbete”, vilket åsyftar att läraren utför 
arbetsuppgifter, som sedan måste avbrytas för att ge plats åt en annan arbetsuppgift, vilket 
leder till att uppgiften får återupptas vid ett senare tillfälle. Det kan handla om 
lektionsplaneringar som bearbetas under ett lektionsfritt pass, men som inte hinner bli färdigt 
utan får färdigplaneras vid ett senare tillfälle. Lärararbetet kan också tendera att ske på ett 
”invasivt” plan, där ett arbete genomförs inuti ett annat. Läraren kan som exempel arbeta 
direkt med lektionsinnehåll, men indirekt med till exempel gruppdynamik i en klass under 
lektionstid. Detta medför inte omedelbart ett arbete rörande lektions- eller kunskapsinnehåll, 
utan mer utifrån ett strategiskt undervisningssammanhang som rör samspelet i en klass. Detta 
arbete kan medföra att kvalificerande strategier måste utarbetas och aktualiseras i denna sorts 
planering. Vad som kan vara strategiskt rätt för att belysa ett problem- eller arbetsområde i en 
klass, kan i en annan klass vara fullständigt fel. Ett sådant inslag i arbetet visar ansatser till ett 
göromål som innefattar mycket reflektion, planering och analys, som genom det ger 
möjligheten att använda ett formellt kunskapssystem i arbetet (a.a.).  

Detta ”organiseringsperspektiv” med sina tre arbetskategorier, tydliggör inte hela 
lärararbetet och för att kunna påvisa att ett professionellt arbete utförs i skolan så finns det 
också ett yrkesteoretiskt perspektiv att belysa. För att kunna arbeta på ett professionellt sätt 
med en professionell hållning gentemot sin profession, behöver lärare arbeta utifrån de 
grundläggande variablerna; problemlösning samt, ”hanteringen av avvikande fall”. Om man 
utgår från att lärararbetet innefattar ett jobb med människor, som alla har olika förutsättningar 
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och handlingssätt, så kan det vara svårt att enbart ha ett sätt att förhålla sig till i en viss 
specifik situation. Problemlösning och ”hanteringen av avvikande fall” är två aspekter och 
delar av lärararbetet, som omöjligt går att hantera utifrån rutinmässigt handlande. Arbete som 
går på rutin för läraren kan i många fall även det vara av kvalificerat slag, men det kan 
exempelvis ta mycket träning för att få den erfarenhet som krävs för att kunna behärska dessa 
rutiner kring arbetet. Med detta anfört, så kan rutinmässiga förhållnings- och arbetssätt 
tillkomma efter kvalificerade överväganden efter noga utvärderande och analyserande (Aili, 
2006).    

 
En del av arbetet utgörs alltid av kvalificerad problemhantering inom ramen för 
yrkeskårens specifika akademiska kunskapssystem. En profession har alltid en 
uppsättning svårlösta problem som de arbetar med (Aili, 2006, s 14). 

 
Detta är således delarna som utgör kärnan i det professionella arbetet. Arbetssituationer 

och arbetsuppgifter som ger intrycket av att kunna ge lärarna möjlighet och utrymme för 
analysarbete, strategiutformning, arbete med ”avvikande fall” eller ”diskretionärt arbete”, som 
till exempel att fatta avgörande beslut om specifika omständigheter, ordnas här som 
”kvalificerande” lärararbete. Det ”kvalificerande” arbetet kännetecknas av att lärararbete kan 
klassificeras som antingen ett ”analysarbete” eller en ”individuell kompetensutveckling” men 
också av ”korttidsplanering av lektion” eller ”handledning/mentorskap”. Till denna typ av 
arbete hör lärares arbete med olika former av analys, planering, utveckling, samordning, 
dokumentation och problemlösning, alltså arbeten som kan lösas med kvalificerande arbete 
och där kvalitativa resultat kan uppnås. Detta är arbetsuppgifter som är kvalificerande på 
profession i sig, där yrkesutövarna uttryckligen har möjlighet att använda ett officiellt 
kunskaps- och professionsspråk (a.a.).     

  
Kvalificerande arbete, det vill säga arbete som skulle kunna vila på ett formellt 
kunskapssystem eller skulle kunna innebära kunskapsutveckling av kunskapssystemet. 
Den undervisningsfria tiden utgör merparten av lärares arbetstid, en del av lärararbete 
som vi inte funnit någon egentlig forskning om (Brante, 2008, s 38). 

 
Den studie som genomförts av Aili och Brante om vad läraryrket innefattas av och dess 

möjlighet till professionellt arbete, visar på att cirka 7 timmar, är den ungefärliga summan i 
tid räknat, utanför lektionstid som lärare kan ägna åt ett kvalificerande lärararbete under en 
arbetsvecka. Däremot berör denna studie således inte vad lärare gör på sin förtroendetid, 
vilket kan innebära att en större eller mindre felberäkning av den tid som kvalificerande 
arbete ges. Mycket av lärares planering läggs nämligen utanför ramtiden, och den 
tidsperioden kan vara svår att granska i en studie av detta slag. Även vad som skall och vad 
som inte skall klassas som ett kvalificerande arbete kan vara svårt, då ett samtal mellan 
kollegor om en rörig elev, kan ha en kvalificerande karaktär utifrån att en analys görs och där 
en problemlösning utarbetas. Fast det kan samtidigt bara vara ett samtal av allmän karaktär, 
utan någon djupare analys med avsaknad av försök till problemlösning, eller rent av 
vardagligt klagande angående problemområdet (Edling, 2006). 

I direkt motsats som benämningen påvisar, till det ”kvalificerande” arbetet står det 
”okvalificerande” arbetet. Eftersom lärararbetet innefattar långt fler delar där ”kvalificerande” 
arbete inte kan komma till sin rätt så blir den direkta motsatsöversättningen ”okvalificerande”. 
”Okvalificerande” i denna bemärkelse är inte att lärare gör ett sämre arbete på vissa områden, 
utan det ”okvalificerande” i lärararbetet är det arbete där yrkesutövarna inte har möjligheten 
att använda ett officiellt kunskaps- och professionsspråk för en utveckling som är 
professionen till gagn. Lärararbetets alla olika delar och innehåll måste givetvis ges tid till, 
även om dessa medför att lärare inte kan använda sina specifika fackkunskaper och sin 
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lärarkompetens hela tiden i det dagliga arbetet. Det ”okvalificerande” arbetet kännetecknas 
bland annat av administration, förflyttningar, frånvarorapportering, för- och efterarbete kring 
lektioner och möten, samt samtal av ospecificerad karaktär. Även om det ”okvalificerande” 
arbetet även det, alltid måste göras så ger detta arbete i flera fall möjligheter till ett 
”kvalificerande” arbete. För om lärare förflyttar sig mellan lektionssal och lärarrum så kan 
denne på samma gång fundera kring och analysera ett visst specifikt ärende, vilket genererar 
att ett ”kvalificerande” arbete som ter sig ”invasivt” (Aili, 2006). 
 

Termen kvalificerande har som ord en positiv klang medan okvalificerande har en 
negativ laddning […] det vill säga utifrån vilken grad de kan sägas ha en kvalificerande 
kraft för lärares yrkesprofession (Aili, 2006, s 15). 

 
Det är det ”okvalificerande” arbetet som idag dominerar i läraryrket, då nästan 14 timmar 

per vecka läggs på denna typ av arbete. Problematiken kring denna kategori och dess 
arbetsuppgifter är att dessa är mer eller mindre osynliga i vad lärare egentligen gör under sin 
arbetstid, och därmed okvalificerande ur ett professionsperspektiv. Även ospecificerade 
samtal med elever av allmän social karaktär är en viktig del i arbetet, då det är ett arbete som 
innefattar människor, men som dock skattas som ”okvalificerande”. Omfattningen av det 
”okvalificerande” arbetet varierar kraftigt från lärare till lärare, mycket beroende på vad 
läraren har för ämne och hur arbetstjänsten är utformad. Detta är variabler som skolor och 
skolledare inte tar någon nämnvärd hänsyn till när lärares arbete skall planeras och 
organiseras (Edling, 2006).   

En tredje huvudkategori som används i skattning av det arbete lärare utför, är typen 
”semikvalificerande” arbete. Dessa uppgifter uppehåller sig i en gråzon mellan det 
”kvalificerande” och det ”okvalificerande” arbetet. I vissa situationer kan arbetet vara 
lyftande för professionen, men i andra lägen inte vara det, men då på samma gång inte helt 
”okvalificerande” i den bemärkelsen att ”vem som helst” kan utföra det heller. Ett 
”semikvalificerande” arbete kan i viss mån inrymma ”diskretionärt” arbete, som exempel i 
form utav mentorstid, handledning, men framförallt utvecklingssamtal med elever och 
föräldrar. Detta är ett möte som läraren ofta analyserat och planerat långt i förväg innan det 
aktualiseras. I dessa samtal kan läraren också komma att fatta kompromiss- och 
planeringsbeslut rörande eleven och dess skolsituation. Vidare så inkluderas problemlösning 
av elevkonflikter och mobbing i denna kategori av arbete, då man kan behöva sätta sig ned 
och reda ut problem som uppstår i en klass, eller på en skola, vilket i sig är ett professionellt 
arbete, men som inte bidrar till utveckling av professionen. Samtidigt så kan det uppstå 
situationer som har ”semikvalificerande” karaktär, såsom vikariat för sjuka kollegor, eller då 
läraren genomför undervisning för elever utanför lektionstid, på grund av en eller annan 
anledning. Det kan vara svårt att fullt ut kategorisera in i minsta detalj det arbete lärare utför, 
om det är social kunskap utifrån läraren själv, eller om det är utbildningsbaserad kunskap som 
läraren använder sig av i alla situationer denne befinner sig i arbetet. Men något som 
framkommer är att alla de tre kategorierna av arbete i flera aspekter bygger på att läraren 
innehar vad som kallas ”tyst kunskap”. Ungefär 2,5 timme per vecka lägger den 
genomsnittlige läraren på att utföra ett ”semikvalificerande” arbete inom ramtiden, fast 
utanför undervisningstiden (Aili, 2006). 

 
Semikvalificerande arbete inkluderar också oplanerad undervisning, som kan hanteras 
både som rutin och som avvikande fall. Sådana uppgifter förekommer ofta i korridorer 
under förflyttningar. Att ge eller att inte ge uppmärksamhet till elever är en form av 
diskretionära beslut som lärare ofta måste förhålla sig till (Aili, 2006, s 15).   
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Det svenska samhället är på många områden idag ett ”expertsamhälle”, vilket utvecklats 

alltmer då man in i det längsta har försökt att indela olika företeelser och skeenden i samhället 
genom, att gradera dess kvaliteter och påvisa deras olika värden. Vårt samhälle har idag en 
högt utvecklad arbetsfördelning, med stora och avancerade anspråk på kontroll och gradering 
av profession, yrkesutövning och dagligt arbete. I Sverige och andra högt utvecklade länder, 
realiseras arbetsdelning, samt kontroll av professioner, som tidigare nämnts, via 
professionaliseringssträvande inifrån, av den egna yrkeskategorin, tätt i samband med 
professionsutvecklingskrav från högre instanser. Studiens insamlade material visar att lärare 
utför ett ”kvalificerande” arbete som uppgår till 22 % av arbetstiden utanför 
undervisningstiden. De siffror som framkommer i studien kan vara svåra att klassa, då inga 
jämförande studier har gjorts inom andra yrkeskategorier. Därför är det också svårt att göra en 
granskande jämförelse yrken emellan där man kan påvisa om 22 % är ett högt eller lågt värde. 
Att fler studier i denna utformning görs på fler yrkeskategorier är ett måste för att en 
profession, på det hela taget skall kunna uppnå autonomi över ett visst arbetsområde. En 
jämförelse, till exempel mellan lärare och läkare, eller lärare och politiker skulle vara ytterst 
intressant för att påvisa likheter och/eller skillnader professionerna emellan, och därmed låta 
denna studie komma till sin fulla rätt. Studien påvisar viktiga insiktsfulla klassificeringar och 
kategoriseringar av läraryrkets innehåll, som kan ge en större inblick i vad lärares tid upptas 
av, för den stora allmänheten (Aili, 2006).  
 

Är den kunskap som lärarna använder under dessa 22.2 % av den undervisningsfria 
tiden tillräckligt bra? Använder de ett formellt kunskapssystem, deras eget eller någon 
annans, eller använder de andra typer av kunskap? Vilken typ av kunskap som har 
använts för att definiera problem, för att analysera och ta beslut kring problem har inte 
undersökts i denna studie. Det är fullt möjligt att lärare använder icke-systematiserade 
erfarenheter eller sunt förnuft (Aili, 2006, s 31). 

 
I dagsläget finns utifrån lärarprofessionen en viss osäkerhet om vilka kvaliteter lärare 

använder sig av i sitt yrkesarbete, vad exakt för kunskaper lärare till största del nyttjar i 
beslutsfattande processer och analyser. Denna osäkerhet understödjer till att skapa det 
professionaliseringstryck som regering och politiker riktar mot skola och dess yrkesutövare. 
Samtidigt är lärare måna om att själva professionalisera sitt yrkesutövande, och menar att det 
redan nu finns tillräckligt stora inslag av ”kvalificerande” arbete, för att kunna göra en 
utestängning av obehöriga från yrkesområdet (a.a.). 
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3 METOD 
Till denna undersökning har valet kommit att utfalla på intervjuer, dels för att erhålla en mer 
kvalitativ undersökning, dels för att erhålla så få felvariabler som möjligt. Vårt övergripande 
syfte med dessa intervjuer är att reda på hur lärarna uppfattar inverkan och innebörden av 
tidsvariabeln när det gäller bland annat stresspåverkan utifrån lärarprofessionens yrke.  
 Vi har följaktligen valt att konstruera denna undersökning utifrån en hermeneutisk och 
fenomenologisk forskningsansats. Intervjuerna bygger på en låg grad av standardisering och 
strukturering. I undersökningen kommer hänsyn att tas till det etiska övervägandet, vilket 
innebär att deltagarna kommer att vara anonyma.  
 

3.1 TEORETISK REFERENSRAM  
Vår undersökning bygger på att tolka vad informanterna har sagt i de respektive intervjuerna. 
Utifrån det vilar undersökningen på ett kvalitativt samt tolkande förhållningssätt. 
Hermeneutisk och fenomenologi går ut på att göra en tolkning utifrån vad som sägs, men även 
det som läses. I detta sammanhang, kan tolka beteckna vad vi uppfattar eller begriper via 
något genom något annat, än vad som visar sig klart utifrån intervjuerna.  
 

3.1.1 HERMENEUTIK 
Hermeneutik innebär tolkningslära, vilket idag är en vetenskaplig inriktning, där 
utgångspunkt för forskningen utgår från att använda tolkning och reflektion som huvudsaklig 
forskningsmetod. Denna forskningstillämpning bygger på att kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem används, där forskaren har en öppen, personlig och engagerad forskarroll 
(Patel & Davidson, 2003).  
 Inom forskning så finns det inte en enhetlig hermeneutisk filosofi, för hermeneutik i ett 
vetenskapligt sammanhang och som inriktning, tillhandahåller ett flertal filosofiska 
ståndpunkter. De olika hermeneutiska ståndpunkterna använder sig dock av en och samma 
utgångspunkt, vilken är att man ser världen och dess innehåll som osäker. Detta synsätt som 
hermeneutiken tillämpar, ställer sig i direkt motsats till positivismen och dess strävan efter 
exakta, mätbara, och upprepningsbara överensstämmelser. Det vill säga att hermeneutiken 
håller före, att varje enskilt fall inte är det andra likt, och därför går det inte att uppnå en total 
exakthet i jämförande av fall (Helenius, 1990). Utifrån det som kommer fram i 
forskningsresultaten så försöker man se en helhet av det tolkade, istället för att se till 
innehållets olika beståndsdelar som framkommer. Forskaren måste hela tiden förhålla sig till 
forskningsområdet på ett subjektivt, det vill säga med en förförståelse inom området, där 
forskarens förförståelse även är en tillgång. Alltså så ser man i detta fall, att förförståelse 
inom forskningsområdet inte är ett hinder utan mer som en hjälp på vägen (Patel & Davidson, 
2003).  
 Inom den vetenskapliga inriktningen är den ”hermeneutiska cirkeln” ett grundläggande 
koncept, då det åsyftar att tolkningar av det tolkade utvecklas i ett cirkulärt mönster, detta i ett 
samspel mellan individens förförståelse och de nya erfarenheterna och idéerna som 
framkommit. Det blir som loopar som återknyter till varandra, där förförståelse och ny 
djupare förståelse möts och smälter samman till större ökad förståelse av det tolkade 
(Helenius, 1990).  
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Det finns inte någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolk-
ningsakten. Helhet och del, subjekt och objekt, forskarens förståelse, perspektivförskjut-
ningarna i pendlingen, allt detta utgör också en helhet som lever och utvecklas. […] 
Text, tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är 
delar i en helhet som ständigt växer och utvecklas och är uttryck för det genuint 
mänskliga (Patel & Davidson, 2003, s 31).    

 

3.1.2 FENOMENOLOGI 
Fenomenologi, är en forskningsinriktning som tar fasta på läran om fenomen och väsen. 
Denna forskningsinriktning försöker frambringa en helhetsbild av själsliga fenomen och tar 
sitt utgångsläge i det personliga i en upplevelse, en känsla det vill säga ett fenomen. Samtidigt 
som denna forskningsmetod lägger fokus på den personliga upplevelsen så bortser man på 
samma gång från den möjliga opersonliga motsvarigheten (Alveson & Sköldberg, 1994). 
Detta vetenskapliga förhållningssätt räknas till empirinära ansatser där det i detta fall bygger 
på erfarenhetsmässiga tolkningar (Patel & Davidson, 2003). Man söker efter ett närmande av 
den mänskliga erfarenhetens fundament, där tolkningar i form av avsikter, värderingar, 
meningar får stå i centrum, upplevelsen som finns i hjärnan, istället för bara se till den 
uppfattningsbara världen (Alvesson & Sköldberg, 1994). Patel & Davidson skriver att denna 
forskningsansats bygger på att man igenom metodisk reflektion påvisar generella och 
fullständiga strukturer som bygger människors uppfattning och världen. Forskningsmetoden 
har inspirerat den kvalitativa forskningen, främst genom att göra människors upplevelser till 
det centrala i den kvalitativt riktade forskningen (Patel & Davidson, 2003).  
 Rent metodiskt kan forskaren tillämpa öppna, kvalitativa intervjuer där informanten ger sin 
personliga beskrivning av ett fenomen. Efter att intervjuerna bearbetats genom transkribering 
så sker den fenomenologiska analysen i fyra steg, 1. Forskaren bekantar sig med materialet 
som framkommit i intervjuerna och skapar utifrån det en helhetsbild av fenomenet, 2. Vidare 
studeras forskningsmaterialet för att se om detta påvisar analogier eller differenser i 
uppfattningen av fenomenet hos de olika informanterna, 3. En kategorisering av de olika 
uppfattningarna sker i valda beskrivningskategorier, och 4. En granskning av det 
underliggande mönstret i de kategorier som forskaren delat in resultatet efter (Patel & 
Davidson, 2003). Insamling och analys av data är oskiljaktiga inslag i denna metod, eftersom 
det under hela tillämpningen sker ett analysarbete, både sett utifrån om det rör intervjuer eller 
någon annan form av tillvägagångssätt (Marton & Booth, 2000). 
 

3.2 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE 
För att lättare förklara hur vi har arbetat med både intervjufrågorna samt analysförfarandet har 
vi delat upp undersökningens genomförande med flera underkategorier samt en medföljande 
illustration som förklarar det hermeneutiska och fenomenologiska arbetssätt vi har arbetat 
utefter.  
 

3.2.1 UTFORMNING AV INTERVJUFRÅGOR 
Vi har använt oss av intervjufrågor som i största mån är öppna och det för att få en 
undersökning som har sin bas i den hermeneutiska och fenomenologiska forskningsansatsen. 
Frågor som frekvent använts är – Hur resonerar du…? Några exempel på hur frågorna 
utformats är – Hur resonerar du allmänt kring din arbetssituation utifrån tidsaspekten? Och - 
Hur resonerar du gällande arbetstiden utifrån de uppgifter du är ålagd att göra? Samt - Vilka 
arbetsuppgifter resonerar du få gå före, som just för stunden är ”viktigast”? En öppen riktad 
intervju ger intervjuaren möjlighet att undersöka, analysera och dra slutsatser om delar och 
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helhet. Även om vissa kvantitativa variabler går att utläsa genom en öppen riktad intervju, så 
är kvalitet alltid överordnat kvantitet i denna form av studie (Lantz, 1993). 
 I både uppbyggnaden av intervjufrågorna och i analysförfarandet använde vi oss den 
hermeneutiska cirkeln. Delvis för att från början ha en struktur att utgå från och delvis för att i 
ett senare läge, vid analysens förfarande, lättare kunna nyttja den hermeneutiska cirkeln, som 
cirkulerar, loopar kring intervjufrågorna. I denna mening innebär det att vi ser på 
informanternas svar på flera sätt, att förstå och att få en förförståelse, samt att titta på svaren 
från flera vinklar. 
 Intervjuerna bygger på en låg grad av standardisering och strukturering och det är för att 
informanterna ska kunna ha chansen att svara på öppna frågor, samtidigt som informanterna 
har möjlighet till att kunna sväva ut i frågorna (Patel & Davidson, 2003). En professionellt 
genomförd intervju måste ge ett material som ger tillförlitliga resultat, det vill säga att 
intervjun måste uppfylla kravet på reliabilitet och resultatet måste vara giltigt. Detta är på 
grund av att det skall vara fullt möjligt för andra att kritiskt kunna granska resultaten och 
slutsatserna. Resultaten måste vara användbara, och vad som är användbart kan skifta från fall 
till fall, därför är det av stor vikt för en professionell intervjuare att ställa höga krav på vad 
som frågas och hur det frågas för att kunna nå ett så rikt och nyanserat svar från informanten 
som möjligt (Lantz, 1993).    
 Uppbyggnaden av både intervjufrågor samt vårt analysförfarande har vi strukturerat upp 
likt flera cirklar som loopar runt och in mot den centrala mitten. Vi har således valt att 
illustrera detta hermeneutiska och fenomenologiska tänk enligt bilden nedan. 
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3.2.2 INFORMANTURVAL 
Vi har valt att intervjua sex stycken verksamma lärare som arbetar i grundskolan år 7-9. 
Informanterna är verksamma inom samma skola i Kalmar län. Informanterna är av en 
mångfasetterad gruppering och av en blandad åldersgrupp. Informanterna befinner sig 
emellan tjugonio och femtiosex år. De har olika ämnen och befattningar i sin yrkesprofession, 
och har varit aktiva inom läraryrket olika länge. De arbetar som matte och NO-lärare, 
specialpedagoger, svenska och SO-lärare samt språklärare. Antalet verksamma år inom yrket 
är varierande, allt från 4 år upp till 31 år. Det är en kvinna och fem män i denna utvalda 
gruppering. Utfallet av informanter uppstod efter den marknad som fanns tillgänglig, d.v.s. att 
det var svårt att få tag på informanter som kunde frigöra tid för en intervju i och med att det 
var vid samma tidpunkt som betygen skulle sättas. Därför är det obalans när det gäller 
kvinnliga och manliga informanter.    
 Vi kontaktade allt som allt sju informanter som vi ansåg vara fullkomliga och varierande i 
sin profession. Detta skedde genom personlig kontakt, där de dessutom fick information om 
vad undersökningen går ut på, samt även möjlighet att avböja att delta i undersökningen. Det 
blev ett bortfall på en intervjuperson som blev krasslig vid intervjutillfället och samma person 
åkte därefter på semester. På grund av bortfallet, kontaktades en annan informant, som 
tackade ja till intervjun. Vilket innebar att det således inte blev något bortfall i slutänden.  
 Intervjuerna tog i genomsnitt trettio minuter/person och de spelades in med en digital 
diktafon, vilka har transkriberats ned. Intervjun behandlade sjutton frågor, vilka innefattar 
just, - hur lärarna uppfattar de olika faktorernas påverkan och innebörd med utgångspunkt i 
tid och rum, stoffurval, tidsbrist och krävande arbetsbörda? Det transkriberade materialet tog i 
det närmaste 40 timmar att transkribera och utföll på totalt 31 sidor. 
 För att informanterna ska kunna bevara sin integritet och för att denna undersökning ska 
uppfattas helt konfidentiell, kommer informanterna inte att presenteras närmare. För att hålla 
isär och för att veta vem som har sagt vad, kommer informanterna att ha nummer istället för 
namn, det vill säga att personerna kommer att namnges som intervjuperson 1 till 6, vilket vi 
kommer till att förenkla och förkorta till ip1 - ip6 i resultatdelen. 
 

3.3 ANALYSFÖRFARANDE  
Analysförfarandet, det tillvägagångssätt som intervjuerna utgår från, bygger på en 
hermeneutisk och fenomenologisk tolkning. Detta tillvägagångssätt och förhållningssätt har 
bland annat inspirerats av Annika Lantz (1993) men framförallt av Pirjo Birgerstams 
skildrade sammansättning för analysarbete (Birgerstam, 2000).  
 De insamlade svaren som framkommit under våra intervjuer, måste bearbetas på ett 
systematiskt sätt, för att en kvalitativ analys skall gå att utföra. Det är av vikt att ha kunskaper 
om kvalitativ databearbetning och dess innebörd, redan innan insamlandet av data genomförs, 
för att kunna ge studien en tillräckligt stor tillförlitlighet och giltigt underlag för den 
kommande analysen. För om intervjuaren redan innan skaffat sig en förståelse för vad en 
kvalitativ analys kräver, så underlättar det för denne att intervjua på ett professionellt sätt. 
Kvalitativa data är alltid bundet till ett specifikt sammanhang där den personliga tolkningen 
har en framträdande placering. Detta medför att det i förväg inte finns några bestämda 
modeller, metoder eller tydliga riktlinjer som i detalj bestämmer hur bearbetningen av data 
skall te sig. Detta står i rak motsats till ett kvantitativ analysförfarande, där det oftast finns väl 
utvecklade metoder och modeller för att kunna bearbeta och kategorisera datamaterialet 
(Lantz, 1993).   
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Om kvalitativ analys verkligen skall skilja sig från kvantitativ analys måste det röra sig 
om att göra en bestämning hos flera undersökningsobjekt vilka kan skilja sig i avseende 
förekomst och sammansättning av egenskaper. […] Kvalitativ analysmetod betyder 
dock i allmänhet att de data som man ursprungligen erhåller skall reduceras och 
transformeras för att komma fram till kvalitetsbegrepp på en högre abstraktionsnivå 
(Lantz, 1993, s. 71).  

 
 Genom detta tillvägagångssätt så kan den kvalitativa analysen leda fram till ny teori som i 
sin tur lägger grunden till en ny utgångspunkt i en senare efterföljande studie. Analysens 
validitet uppnås genom en djupanalys av helhetens delar och i sammanfogandet av dessa, på 
en högre nivå, framträder betydelsefulla mönster. Validitet erhålls dels av personlig tolkning, 
dels på en teoretisk grund, där den senare kopplas mellan teori och det undersökta fenomenet 
(a.a.).  
 De faser som Birgerstam återger i den fenomenologiska processen, har även använts i 
denna undersökning. Birgerstam arbetar efter följande faser i den fenomenologiska 
kunskapsprocessen:  
 A. Sökandet efter information i sammanhang där företeelsen visar sig. 
– Man försöker att få information om det studerade fenomenet ur sitt naturliga sammanhang. 
Och man söker information från många håll, från många olika infallsvinklar och 
utgångspunkter, för att i ett senare skede kunna klarlägga så många infallsvinklar som möjligt. 
I undersökningen håller man sig inte objektivt neutral emot det studerande fenomenet. Detta 
gör att det blir en kombinerad och mångdimensionell oreda och trots oredan tycks det vara 
positivt för helhetsförståelsen kring analysen. B. Denna fas innebär ett tillitsfullt tillägnande 
av informationen i sin helhet. – En förförståelse börjar ta form. Man gör intervjumaterialet till 
sitt eget och tillägnar sig betydelsen som åsyftas. Detta ger en diffus upplevelse av 
sammanhang kring olika förhållningssätt samt en föreställning om slutenhet kring vissa 
individer. Analyser kring åtskiljda detaljer blir betydelsefulla endast som delar av en samlad 
helhet. I dessa stadier eftersöks nyckelord. C. Indelning i naturligt avgränsbara 
betydelseenheter sker. – Här letar man efter mindre enheter som anses vara betydelsefulla. 
Bedömningsgrunden för en uppdelning av de större enheterna anses vara att varje mindre 
enhet ska åstadkomma en naturlig avgränsning av och slutenhet kring en idé, eller ett budskap 
eller runt en tanke som uppfattas betydelsefull för det fenomen som studeras. D. En renodling 
av betydelseenheternas kärnor genomförs. – Undersökningens frågeställning lyfts fram och 
den betydelsefulla idén eller tanken som berättaren försöker delge tas upp och bearbetas som 
en betydelsekärna. Betydelsekärnorna i sin tur förenklas, för att senare kunna få syn på 
underliggande mönster. E. En sammanfogning av betydelsekärnorna till olika kategorier 
utförs. – Relationerna mellan de olika avgränsande betydelsekärnornas samma berättelse 
studeras. Betydelsekärnorna tematiseras och samordnas till kategorier. Här börjar man att se 
och upptäcka vissa fasta mönster. F. Vidare görs en sammanfogning av betydelsekärnorna till 
en gemensam helhetsstruktur. – Här organiserar man det material som framkommit, för att få 
mer ordning och struktur i det som från början ansågs vara oreda. Materialet omstruktureras 
och det sker en organisering av samtliga betydelsekärnor. G. Teoretisering och kritisk 
granskning av företeelsens allmänna karaktär genomförs. – De betydelsekärnor, d.v.s. 
kategorier som har framkommit i analysen, undersöks mer kritiskt. Man söker efter 
allmängiltiga relationsmönster som förenar de meningsbärande beståndsdelarna, vilket i sin 
tur ger fenomenet en beständig sammanhållning. H. Förmedling av insikterna om den 
studerade företeelsen genomförs. – Förståelsen av den analyserade företeelsens karaktär måste 
tolkas till begripliga ord eller bilder för att kunna förmedlas och kommuniceras till andra. 
Detta innebär att i en skriven text sker alltid en minskning av de olika delarnas beroenden 
(Birgerstam, 2000). 
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 Det bör nämnas att de faser som Birgerstam använder sig av för att strukturera upp 
analysarbete, har nyttjats. Vissa av faserna har det lagts mer tid och arbete kring då de är mer 
tidskrävande att nyttja. Intervjumaterialet har bearbetats många gånger både genom att ha 
spelat upp intervjuerna, men också genom att läst igenom transkriberingarna i flertalet 
omgångar. Både läsningen och genomlyssnandet har medfört flera betydelsekärnor bland 
annat framkom kategorierna: prioriteringar och bortprioriteringar, tid, förtroende, arbetsbörda 
och stresspåverkan. Fasen som Birgerstam kallar H, där förmedling av de insikter som 
kommit fram i analysen skall göras och vikten av att förmedla och kommunicera med andra, 
anser vi vara det svåraste uppdraget i undersökningens förfarande.   
 

3.4 AVGRÄNSNINGAR 
För att inte studien skulle bli alltför svåranalyserad och omfattande har arbetets omfattning 
begränsats utifrån en tidsaspekt och antalet intervjudeltagande har begränsats till sex stycken 
för att kunna få ut en begriplig nivå av intervjumaterial som i ett analysförfarande skall kunna 
tolkas. 
 

3.4.1  ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
När intervjuerna utformades och senare utfördes, följde dem en av de huvudsakliga etiska 
principerna som gäller för alla svenska forskare. Detta är vedertaget inom 
forskningsmetodiken, då all sorts form av forskning alltid grundar sig på etiska principer. De 
grundläggande etiska principerna bygger på ett antal olika aspekter som kortfattat kan 
sammanställas enligt dessa fyra aspekter: krav på dels informationsdelgivning, dels samtycke, 
och krav på anonymitet samt om användningsrätten. Informationskravet; innebär att alla 
informanter i undersökningen ska informeras om själva syftet med undersökningen. De ska 
dessutom informeras om att deras medverkan är av fri vilja och att dem när som helst, under 
undersökningen, kan sluta att medverka. Samtyckeskravet; innebär att deltagarna har rätt att 
bestämma över sin egen medverkan i undersökningen och samtidigt ge ett samtyckande. 
Deltagarna ska också informeras om att det inte finns några krav på dem att medverka innan 
undersökningen har påbörjats. Konfidentialitetskravet; betyder att alla uppgifter om dem som 
deltar i undersökningen ska hanteras konfidentiellt, detta innebär att deras namn och 
personuppgifter inte får ges ut till obehöriga. Nyttjandekravet; går ut på att de upplysningar 
som samlats in genom till exempel intervjuer, endast kommer att nyttjas av intervjuaren, i 
denna undersökning. Det innebär att de intervjuerna enbart är till förfogande för forskaren och 
ingen annan har möjlighet att utnyttja originalen, utan i stället hänvisas dem till den skrivna 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 1999). 
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4 RESULTAT 
Till att börja med introduceras här intervjumaterialet från informanterna och den 
hermeneutiska och fenomenologiska analysen har organiserats enligt följande. Analysen 
kommer att börja cirkulera utifrån utgångspunken kategorin - organisation, där bland annat 
ramtid och förtroendetid kommer att lyftas fram. Efter analysen kring organisationen, 
cirkulerar analysen in mer mot administration och skolledning, där själva resonemanget 
omkring förtroende och tid redovisas. Sist kommer lärarnas situation och resonemang om den 
samma att belysas, där arbetsvillkor, prioritering och bortprioritering, arbetsbörda och stress 
presenteras. 
 

4.1 ORGANISATION  
 Det framkom i intervjuerna att informanterna resonerar ganska så likvärdigt kring den 
organisation som skolan är uppbyggd av d.v.s. den styrning som åtföljs av nationella 
bestämmelser, läroplaner, kursplaner och styrdokument samt den tid och de arbetsuppgifter 
som lärarna är ålagda att göra. I intervjuerna framkommer det bland annat att ramtid och 
förtroendetid är något som lärare idag har att arbeta utefter, jämförelsevis med förr i tiden. 
Arbetstiden var inte låst i en ram, på samma sätt, utan det var mer frihet under ansvar, som 
var och en axlade utefter eget tycke och tänk. Det finns även ett allmänt missnöje med att 
tiden inte räcker till. Tiden i denna mening innebär att idag har lärare mycket mer 
undervisningstid än för några år sedan och framförallt så har dem åtaganden vid sidan om 
undervisningstiden som hela tiden fylls på med nya uppdrag, utan att det tas bort någonting. 
Detta anser övervägande av informanterna att det är en ohållbar situation, att det hela tiden 
kommer nya arbetsuppgifter, men att det aldrig tas bort någonting. Detta innebär således 
bortprioriteringar och i slutänden försämrad kvalité, både undervisningsmässigt men också 
gällande övriga åtaganden. 
 

4.1.1 RAMTID  
Samtliga informanter anser att det arbetas utöver ramtiden, däremot är det inte alltid så, att det 
arbetas utöver förtroendetiden. Sett utifrån ramtiden handlar det snarare om att vissa perioder 
är mer intensiva och då går det åt mer tid och i de perioder som det anses vara lugnare ges 
tiden tillbaka, vilket i slutänden går jämt ut. Däremot anses det vara för mycket ålagda 
arbetsuppgifter inom själva ramtiden, vilket bland annat ses som stressande och 
kvalitetssänkande, vilket i längden också ger övertid. 
 

[…] det funkar inte, nu har vi gått upp i undervisningstid för att vi skulle ha mindre 
klasser och nu verkar det som skolledningen plus denna skolan då, skriver upp antalet 
elever till nästa år, klassantal, men man minskar inte på undervisningstiden som man 
gått ifrån det man lovat från början […]och i så fall är det väldigt allvarligt därför att 
undervisningstiden är pressad så som den är […] (ip2). 
 
Jag brukar få en del övertid just på grund av [att] man måste hoppa in och köra ett 
elevråd innan ramtiden börjar, det är varje vecka, utvecklingssamtal som spiller över, 
luciafirande när jag egentligen inte har arbetstid. Sådär det blir en timme här en timme 
där, till slut blir det lite övertid (ip1).   

 
[…] idag har jag svårt att se hur man som kvinnlig småbarnsförälder ska orka med det 
här jobbet, jag har mycket svårt att se det, faktiskt, så att, det har blivit väldigt mycket 
mer arbetsuppgifter, medan däremot inget har tagits bort, för den frågan har man ju 
ställt till sin arbetsgivare hela tiden, vad ska vi ta bort, nu kommer ni med någonting 
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nytt, vad skall tas bort, har aldrig fått något svar på den frågan, utan det får man 
prioritera själv […] (ip5). 
 
[…] så gör jag själv också, jag är här klockan åtta fast min ramtid inte börjar förrän tio i 
nio, det är så, så det sker absolut, att det är på det sättet, det sker en hel del arbete 
utanför ramtid och på något vis så är det naturligt för det här arbetet, därför att det är så 
va, det som inte är naturligt är att rama in vårt arbete i ett trettiofem och ett halvt 
timmars ram, det är onaturligt, det gjorde man på fabrikerna förr […] (ip5). 

 

4.1.2 FÖRTROENDETID   
Svaren som framkom om förtroendetiden är att den räcker till, men att den till viss del 
varierar från vecka till vecka, då arbetsuppgifterna och dess omfattning till stor del är mycket 
varierande. Då frågan om det arbetas utöver förtroendetiden ställdes, svarade informanterna 
enligt följande: 
 

I vissa fall när det där uppdämda behovet finns så blir det så och, eh, det är ju oftast till 
förmån för eleverna då, därför att då har man kanske rättat eller gjort någonting som är 
eleven, dem till gagn, så får man ta resten av arbetet på ledig tid då och då går det ofta 
över de tio timmar planeringstid som finns, det är inte så mycket, när det kommer till 
kritan, i veckan de timmarna, de försvinner rätt så fort (ip2). 
 
Jag använder förtroendetiden, det gör jag, ibland, blir det kanske mer än de där 
timmarna man gör, men ibland blir det inte det så att jag tror att det i slutändan går jämt 
upp, men man är olika hur mycket tid man behöver på sig också (ip4). 
 
[…]det är jag helt övertygad om att det görs om man är en ung lärare, det minns jag ju 
själv, efter det att jag kom ut så tog det mellan, ja, det tog nästan fem år innan jag kände 
att jag var lärare, jag kunde, liksom jag hade fått dem verktygen, och dem tonerna så att 
säga […] (ip5). 
 
Det går runt på 45 timmar, alltså du är dum om du lägger mer tid än så, för att, det är det 
som du får betalt för, och min arbetsmoral uppfattar jag som oerhört hög, jag gör mitt 
bästa för att inom tidsramarna att göra ett så gott jobb som möjligt, men utöver det, 
varför skulle jag göra det? Däremot är belastningen olika vecka för vecka (ip3). 
 

  

4.2 SKOLLEDNING  
Skolledning, administration har dykt upp vid flera tillfällen i intervjuerna och bland annat 
framkommer detta gällande den arbetstid som skolledningen valt att nyttja. Enligt den 
nationella hänvisningen gällande timplanen och hur många timmar lärare bör ha och 
undervisa i en heltidstjänst följes i alla kommuner och skolor, men med vissa modifikationer i 
olika kommuner och skolor. Detta bestämmande gör själva kommunen, administrationen 
d.v.s. skolledningen och det påverkar lärarnas arbetssituation i allra högsta grad. Vissa 
kommuner och skolor väljer att jobba med mer undervisningstimmar och mindre av andra 
ålägganden och vissa kommuner och skolor väljer att använda sig av mindre timmar och fler 
administrativa arbetsuppgifter. Planeringstid och arbetsbelastning ger informanterna till svar 
som de stora frågorna rörande skolledningens planering och utformning av deras tjänster, då 
dem till viss del känner att avsatt planeringstid har getts större utrymme, men att den 
fortfarande är alldeles för knapp.  
.  

[…] den här terminsstarten tror jag vi fick 2 dagar och det är bättre än någonsin, annars 
brukar terminsstarterna vara fyllda med, vad som kallas för fortbildning, men som 
egentligen är att hålla koll på att alla är där, för man utgår ju inte från den individuella 
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kompetensen, utan alla ska göra samma sak oavsett kompetens oavsett intresse […] 
(ip3). 

 
Om vi går till läsårsplanering då så har vi ju uppstarten på varje hösttermin ett antal 
kompetensutvecklingsdagar och detta året har det blivit bättre, det blev en och en halv 
ren planeringsdag, och det har ju inte inträffat innan, så lite har dem faktiskt bättrat sig 
och tagit till sig kritiken, […] men det behövs, kanske dubbelt så lång tid minst, för att 
man ska komma i fas, därför att det är inte meningen att jag ska sitta på min lediga tid 
under sommarlovet och planera upp mina lektioner, för det har inte jag betalt för och jag 
ska inte behöva använda min lediga tid när ingen annan i samhället behöver göra det 
[…] (ip2). 

  
Jag hade medarbetarsamtal för ett par veckor sedan, och la fram att den arbetsbelastning 
som jag har i denna tjänsten är orimligt hög i och med att jag har 8 olika grupper att 
hålla i huvudet och planera för (ip3). 

 

4.2.1 FÖRTROENDE 
Det framkom även i intervjuerna att mycket av yrket bygger på frihet under ansvar och 
förtroende emellan lärare och skolledning. Förtroendet att planera sin egen tid är något som 
inte riktigt finns idag, i jämförelse med förr. Arbetstiden måste bli friare för lärarna där de 
samtidigt får en större tilltro till att få bestämma och planera sin egen tid enligt en informant. 
 

[…] så vi tvingas in i ramar där vi inte, egentligen inte trivs och där det inte funkar, men 
för att andra ska vara nöjda det vill säga, folk utifrån ska vara nöjda […] och rektorerna 
är väldigt nöjda med att ha det så här, […] men dem förstår ju inte att vi tappar hela 
jobb, hela yrkessjälen försvinner, […]man är bara intresserad utav det som är mätbart, 
nu vet jag att det har tillkommit till mina lärar trettiofem och en halv timme, ingen 
kommer och frågar efter dig men skulle det vara så att du inte, är här, en timme, när du 
borde ha varit här, och någon skulle söka dig då jäklar får du veta att du lever, så funkar 
det, inte bra, det här är ett jobb, där det är viktigt med förtroende mellan alla parter och 
det finns inte riktigt idag (ip5). 

 
 Ip2 anser att det för lite förtroende mellan lärare och skolledning. Informanten menar på att 
denne vill bli: 

  
betrodd i sin profession fullt ut (ip2). 

 

4.2.2 TID  
När det gäller frågan om hur informanterna allmänt resonerar kring arbetssituationen utifrån 
tidsaspekten anser många av dem att tiden inte räcker till. Uppdrag, situationer och 
akutärenden kommer ofta upp i oväntade lägen och stjäl tid utifrån tidsplaneringen.   
 

Ja, att man, ofta känner att man inte räcker till, det är väl det största problemet och det 
är nog så många lärare känner, men att man inte ofta hinner hjälpa alla som behöver 
hjälp, faktiskt, det är väl det man tänker på mest när man tänker tid just […] (ip4). 
 
Tiden räcker inte till. Så enkelt är det. Det räcker inte till, till det man vill göra, därför 
att arbetsuppgifter som kommer emellan lektionerna  d.v.s. det arbete som jag anser 
vara lärarjobb, eh, försvinner oftast på grund av andra åtaganden som vi blir ålagda att 
göra och elevärenden som man inte kan styra tiden på själv (ip2). 
 
Tiden för reflektion är och uppföljning är, känns som att den är minimal. Så mycket av 
min tid läggs på planering så att efterarbetet prioriteras bort eftersom det är nya 
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deadlines som kommer hela tiden varje dag och att försöka hålla en kvalité i 
undervisningen är det jag prioriterar högst (ip3). 
 

  
 Intervjuperson 1 resonerar lite annorlunda utifrån tidsaspekten och anser att det är fullgott 
med tid och undrar hur andra lärare egentligen resonerar. 
 

Mina kollegor hävdar ju att dem lägger jättemycket mer tid, jag förstår faktiskt inte, på 
vad det är lägger den tiden på, periodvis kan jag förstå det […] Om jag ska ha en 
föreläsning om andra världskriget, jag vet ju vad, jag behöver ju inte läsa in mig på det, 
när man gör det för åttonde gången så sitter det liksom, då har man ju tid till annat, och 
som jag ser det så har vi mycket tid, inte hur mycket tid, men mycket tid till annat, det 
gäller väl bara att tänka effektivt […] (ip1).  
 

 Intressant är att denne informant senare i intervjun säger emot sig själv angående de 
tidsmässiga aspekterna:  

 
Det är klart att jag skulle kunna vara ärlig om jag säger att jag skulle behöva mer tid, ja, 
för att göra det bättre, men jag tycker att jag gör de arbetsuppgifterna fullgott ändå, det 
fungerar det gör det […] (ip1). 

 

4.3 LÄRARE  
I detta kapitel, vilket är mer knutet till lärarna själva, kategoriseras intervjuerna enligt 
följande; raster, fritid, prioritering och bortprioritering, kvalitet, arbetsbörda och stress. Många 
av de svar som framkommit under intervjuerna i vissa avseenden, till stor del inte 
överensstämmande informanterna emellan, detta för att studien vilar på öppna frågor, där 
forskaren till största del vill ta fasta på informantens personliga uppfattning om yrket och de 
olika förhållanden som inryms i detta. Ett överensstämmande är inte det studien skall försöka 
ta fasta på, däremot visar oenigheten i informanternas svar i många fall, att arbetet inrymmer 
ofantligt många olika delar att ha i beaktning.    
 

4.3.1 RASTER  
Denna indelning av informanternas svar påvisar i stor utsträckning på samstämmighet i svaren 
rörande deras uppfattning om raster som inryms under arbetsdagen. Informanterna anser alla 
att, raster till stor del inte är sammankopplat med vila. Det som framkommer hos fem av de 
sex informanterna är att dem i största möjliga mån försöker hinna med att äta under 
lunchrasten, den rast som enligt lag skall tas ut under arbetsdagen. Den sjätte informanten 
menade på att det är alldeles för stressigt att sätta sig ned och försöka äta lunch, då man 
istället kan arbeta under detta pass för att slippa ta hem arbetet. 

 
Jag jobbar på så länge man orkar, jag tar ju inte ens lunchrasterna, för att jag blir 
stressad av att, nu sitter jag här ute i personalrummet och käkar mikrovågs mat på en 
halvtimme, medan när jag skulle ha kunnat göra något annat, som jag istället måste göra 
hemma (ip1).  
 
Nej, jag hinner inte! Jag är dålig på det där, det är helt upp till en själv. Och många är 
säkert likadana i det här jobbet, man tar inte ut det man har rätt till, lunchen kanske jag 
tar ut 1, 2 gånger i veckan (ip6). 

 
[…] väldigt sällan, jag hinner ju att äta, ibland hinner jag inte ens äta, men oftast gör jag 
ju det i alla fall, men vissa dagar är det väldigt tight (ip4 ). 
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 Alla informanterna är också överens om att lärare alltför för sällan har tid till andra sorters 
raster, i form av avkoppling eller fika. 
 

[…]sällan några andra raster än lunchrasten utan då, då är det arbete i någon form som 
gäller ändå. Äta sen en koppkaffe och en stund avkoppling, sen är det bara tuta och köra 
igen (ip3). 
 
Ja, där är jag väl ganska så noga, tror jag, att jag har i alla fall, att jag tar ut den rasten 
som jag liksom, är enligt lag berättigad till, men samtidigt så är det så att, jag är inte så 
att jag säger att - nu har jag rast, nu tar jag ingenting, utan kommer det ett elevärende så 
kommer det emellan (ip2). 

 

4.3.2 FRITID  
Denna indelning karaktäriseras av svar som påvisar en samstämmighet rörande om de tänker 
på sitt yrke och sin arbetssituation på sin fritid. Alla de intervjuade lärarna medger att de 
tänker på arbetsrelaterade företeelser på sin fritid, i större eller mindre utsträckning. Det sker 
ofta när dem ligger efter med arbetsuppgifter eller när andra betungande situationer rörande 
arbetet inträffar. Flera av informanterna säger att det kommer med erfarenheten efter många 
år i yrket, att dem mer och mer kan koppla av och inte tänka på arbetet på sin fritid, vilket 
yngre lärare i början kan ha svårt med.  
 
  

[…]jag är nog ganska så, upplever jag själv, ganska så noga med att hålla isär privatliv 
och yrkesliv, annars är det nog lätt att gå ner sig i detta yrke, ta med sig för mycket hem 
och ta på sig det privat, utan på yrkes, på arbetsplatsen har jag en roll och privat har jag 
en roll […] (ip2).  
 
[…] inte just när det gäller elever utan vfu-handledarskap, och där kan man ibland tänka 
på att ligga steget före därför att jag som handledare, jag måste ju ha, i alla fall ett par 
tre lektioners försprång jämfört med dem som jag handleder, för att kunna själv 
handleda och svara på varför jag gör som jag gör då, och det tänker jag också på, på 
fritiden […] (ip2).  
 
Det finns ju där och, och poppar upp titt som tätt, det gör det ju, det går ju inte att stänga 
av och säga att nu är jag helt fri, nu ska jag absolut inte tänka några tankar som handlar 
om jobbet, särskilt om du ligger efter i din planering så blir det ju så att det dyker upp 
tankar om vad jag ska göra denna veckan med den här klassen, eller det provet måste 
vara färdigt, dom har ju faktiskt det i övermorgon, när ska jag hinna med det (ip3).    
 
Eh, ja, det blir ett uppdämt […] jag kan ju inte strunta i dem arbetsuppgifterna som jag 
har dämt upp och för att kunna ta tag i dem och kunna genomarbeta dem så, så blir det 
till slut så att det blir ohållbart, man kvävs, dränks nästan i arbetsuppgifter och då måste 
man ta tag i det så att man får väck det och då gör man oftast, jag fungerar så att jag gör 
det ganska så koncentrerat och då blir tiden oberoende, vilken tid det är som drabbas 
och tyvärr blir det oftast privat tid som drabbas mest och privatlivet också då givetvis, 
tyvärr, så är det (ip2).      
 
[…]dem bästa lektionsplaneringarna får man nämligen inte i skolan, utan dem får man 
ju utanför skolan va, dem får man innan man ska somna, dem kan man faktiskt få när 
man sover, mitt i natten, man kan få dem i bilen, man kan få dem på gator och torg, då 
får man de bästa idéerna, faktiskt, och då gäller det att snabbt att skriva ner dem så att 
man inte glömmer dem då va, och det är klart att det förvägrar jag mig givetvis inte […] 
(ip5). 
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4.3.3 STRESS 
Kategorin stress innehåller relativt samstämmiga uppfattningar av hur informanterna upplever 
stress utifrån sin arbetssituation. Informanterna relaterar denna situation till flertalet olika 
omständigheter som gör att de känner sig stressade av och på jobbet. På grund av att 
arbetsbelastningen är hög så upplever informanterna, i olika grad, att dem är stressade i 
arbetet men att det är något som tillhör yrket till en viss del. Två av informanterna anser att 
det är tur att det finns återhämtningsperioder under läsåret, i form av lov samt när eleverna är 
ute på prao, annars skulle arbetssituationen emellanåt bli ohållbar. Stress är närvarande hela 
tiden, i både positiv samt negativ bemärkelse, då informanterna menar att lärare har så pass 
många arbetsuppgifter och har så lite tid. Ungefär hälften av informanterna säger, att som 
lärare kan man definitivt lätt dra på sig stressrelaterade symtom och slitningar på kroppen om 
man inte är väldigt noga med att ta hand om sig och lär sig att sätta gränser utifrån vad man 
orkar med, samt att det är av vikt att försöka disponera sin arbetstid på ett fördelaktigt sätt.  
 

[…] ja det här jobbet ser ut som att det skulle kunna vara… eller det är oändligt. Jag 
skulle kunna lägga hur mycket tid som helst på eleverna ytterliggare, samtala med dem, 
bygga ännu bättre relationer, ännu mer föräldrakontakt, alltså det finns ingen gräns på 
det, och den gränsen får jag dra själv där jag känner att nu får det vara stopp, för att jag 
ska kunna överleva i det här jobbet […] (ip6). 
 
Ja, den är ju för pressad, arbetssituationen är alldeles för pressad, det anser ju jag, men 
sen tycker jag ju också att, vi har också hamnat i någon slags situation, där vi pratar för 
mycket och gör för lite, alltså vi interagerar för mycket och gör för lite och det är också 
en effekt av att vi är ihopknutna till ett arbetslag och eleverna har kommit tätare och 
tätare inpå oss […] (ip5) 
 
Det är ganska lätt att stressa upp sig på det här jobbet eftersom det är så, det är inte en 
fabrik, där du kan säga att ”nu har jag gjort 500 schampoflaskor, nu kan jag slappna av 
en timme” det är ju inte så, här finns alltid någonting att ta tag i, jag kan vara stressad 
över att jag har mycket i postfacket eller att jag behöver lektionsplanera, men […] det 
ordnar sig alltid (ip1). 
 

Det är stressigt, tidvis så skapar det ju en oerhörd stress, en stress som i längden är rent 
hälsovådlig och skadlig, och det märker jag ju själv att under perioder så är jag inte lika 
klar i huvudet, lika vaken som jag brukar vara, och det ser jag ju som en varningsklocka 
och det är ju ett tecken på att nu har man jobbat för mycket […] (ip3).  
 
[…] största problemet är inte tid som jag ser det, det största problemet här, på 
arbetsplatsen, är arbetsro, och att hinna skriva någonting, jag behöver sitta och tänka 
och fundera, skapa en skrift, göra ett dokument på datorn, jag har ett skrivbord, har en 
dator, jag har tid, men det är ett himla spring på arbetsrummet. 7 platser totalt på det 
rummet medför ju en hel del spring (ip1). 
 

4.3.4 PRIORITERING OCH BORTPRIORITERING  
Informanterna var alla överens om att arbetsuppgifter, prioriteras och bortprioriteras i 
förhållande till varandra. Det som först och främst prioriteras och ligger högst upp 
prioriteringslistan är självfallet huvudmålet med läraryrket; att tillhandahålla lektioner med 
kvalitativ undervisning, där eleverna har möjligheten att tillgodogöra sig kunskap. Ofta är det 
akuta ärenden som rör elever som medför att informanterna får lägga de andra göromålen åt 
sidan, just för stunden.  
 

Alltså, vi har ju alldeles för många arbetsuppgifter i förhållande till tiden, och kraven 
som ställs på att vi ska dokumentera allting som sker och följa upp och hela den här 
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biten kring elever, det finns ju inte en möjlighet att göra det på ett riktigt sätt i 
förhållande till tiden som vi har, utan vi måste sortera ut, den här eleven får jag lägga 
mer krut på ju mer dokumentation eftersom jag vet att det kommer rulla vidare runt den 
här eleven. Vissa glider ju förbi och inte får så stor del av kakan, det är dem som klarar 
sig ganska bra själva, som egentligen skulle kunna ha ännu bättre betyg, dem som 
behöver stimulans för strävansmålen då va, vårt större arbete ligger ofta för att klara 
eleverna upp till uppnåendemålen (ip6).   
 
Jo, man hamnar i valsituationer, när man har flexibel, när det är grå tid på schemat, eller 
när det är flexibel konferenstid och så där, då kan man hamna i valsituationer ibland. 
Det är ganska mycket jag har som jag knuffar framför mig, men det är ju arbetsuppgifter 
som jag vet inte tar skada av att bli framåtknuffade, utan man tar tag i dem när det finns 
tid. Men man har ju aldrig riktigt den tiden att man kan sitta och slösurfa på arbetstid, 
men det är också självvalt eftersom jag vill göra så lite som möjligt hemma (ip1). 
 
Ja, det sker väl, men det sker inte så ofta som det borde, för oftast är det faktiskt så att 
lik förbaskat så gör man så att man tänjer på sig själv, och så gör man det i alla fall, fast 
vi gör det inte bra längre, vi gör det, men vi gör det slarvigt […] (ip5). 
 
Ja, det gör det ju, som vi sa innan, så är elevärenden och undervisning det som 
prioriteras, har jag ett åtagande som är tidsbestämt på någonting annat, då följer man 
givetvis upp det och följer den deadline som finns, men då blir det ju ofta beroende på, 
då får ju undervisningen stå tillbaka, vid det tillfället (ip2). 
 
Normalt sett är lektionerna det som är viktigast, men det är en sanning med 
modifikation, för egentligen är det så här, är det någon individ, en kollega, personal i 
övrigt, en elev som sitter trångt till, eller har det jobbigt […] då får man lägga lektionen 
åt sidan också, för att visa det ändå är människan som är det allra viktigast då, en lektion 
går ju att köra igen va, så är det, medan, så att säga det som har hänt en människa, det 
måste man försöka reda ut, så då är det, det som är viktigast, annars är det lektionerna 
som är viktigast, faktiskt (ip5). 
 

 Det framkommer även i intervjuerna att, den tid som främst fungerar till att ta hand om de 
arbetsuppgifter som tidigare blivit bortprioriterade och liggande ”på hög”, bearbetas under 
vissa speciella perioder. 
 

[…] vissa veckor så är eleverna ute på prao, och där minskar ju belastningen dramatiskt, 
så det blir en tid för att, dels för att återhämta sig, men också för att ta igen sånt som jag 
ligger efter med, även terminsslut, det är där man orkar med en uppföljning med dom 
eleverna som halkat efter och att man ser till att ge dom chansen att ta igen det dom har 
förlorat […] (ip3). 
 
[…] om man har en klass på prao, är det en klass utanför mitt arbetslag, så har jag inget 
krav på mig att måste ut och besöka dem, utan så hux flux får jag 70 minuter över (ip1). 
 

4.3.5 ARBETSBÖRDA 
Samtliga informanter säger att det i dagsläget är en ökad arbetsbörda sett både utifrån 
tidsperspektivet samt arbetsuppgifterna. Informanterna menar att jobbet innehåller allt för 
många arbetsuppgifter i förhållande till tiden.  
 

[…] som arbetstagare så blir du ålagd någonting, kan du naturligtvis säga att det här är 
inte rimligt och säga att jag anser att jag får försämra min undervisningskvalité generellt 
för att också hinna med detta, men du har ingen rätt att vägra, det ger ju skäl för 
uppsägning, så det gäller att göra som man blir tillsagd.  Kvalitén blir ju därefter, jag har 
ju 45 timmar i veckan, och dem här 45 timmarna i veckan, jag håller inte hårt på dom 
vecka för vecka att alla veckor är 45, men sett på ett år så ligger snittet där runtikring 
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vad jag arbetar. För mer så riskerar man den egna hälsan och det är ingen som vinner på 
det […] (ip3). 

 
[…] här kan du jobba ihjäl dig, därför att det här jobbet är i sig obegränsat, därför att det 
är människor vi jobbar med, så du måste själv bestämma, när börjar jag och när slutar 
jag och där har jag blivit mycket skickligare på att bestämma, här börjar jag och här 
slutar jag och det här blir inte gjort och det är banne mig inte mitt fel, så tänker jag 
(ip5). 
 
Jag har samma tid på mig att, förmodligen göra dubbelt så mycket jobb som jag gjorde 
förut, så kan man säga som så att de första åren jag jobbade här, var det världens bästa 
jobb, för att jag hade en frihet […] jag kunde vara mer kreativ kunna hitta på saker i 
undervisningen som jag inte kan idag, eftersom tiden tas upp av annat än lektioner och 
lektionsplanering (ip6). 
 
[…] fast sen har det varierat hur tung arbetselastningen varit, den har aldrig varit lätt, 
men just nu är den som tyngst. Och det beror på den tjänst jag har just nu och vad dem 
valt att säga är 100 % den här gången (ip3). 
 
[…] terminen […]antingen snabbas den på eller bromsas den upp av olika anledningar 
och den tiden blir i stort sett underordnad, därför att de andra uppgifterna gör så att man 
ska, man försöker hålla sig flytande bara, vissa stunder under terminen och man har hela 
tiden det tänket att nu ligger jag efter, nu ligger jag efter, och det är väldigt få gånger 
som man upplever att man är i fas eller före (ip2). 
 

4.3.6 KVALITET 
Alla informanterna anser att yrket är tidskrävande och i många fall, måste lärare prioritera det 
ena eller det andra arbetet före just för stunden. Detta säger de intervjuade lärarna är grunden 
till att arbetet, då specifikt arbetets kvalité, blir lidande av att alltför många arbetsuppgifter 
och uppdrag innefattas i deras tjänst, utifrån hur mycket tid de har att utföra dessa på. Det är 
främst bristen av variabeln tid, som medför att arbetsuppgifter inte görs så bra som de 
egentligen kunde ha gjorts. 
 

[…] som arbetstagare så blir du ålagd någonting, kan du naturligtvis säga att det här är 
inte rimligt och säga att jag anser att jag får försämra min undervisningskvalité generellt 
för att också hinna med detta, men du har ingen rätt att vägra, det ger ju skäl för 
uppsägning, så det gäller att göra som man blir tillsagd.  Kvalitén blir ju därefter […] 
(ip3).  
 
[…] på något sätt va, försöker vi ändå göra det, och då kan det bli som så att, det helt 
enkelt, det blev en minut över och det blir inga raster utan man liksom plockar in det på 
någon rast, man har tio minuter mellan två lektioner, ja men då smäckta man emellan 
med det där som har legat och gnagt som jag borde ha gjort i tisdags, men som jag nu 
får göra på fredagen, och så gör jag det och slänger iväg det då, inte med någon större 
kvalité, men det är i alla fall gjort, det dåliga samvetet är borta då va […] (ip5). 

 
Däremot så, är jag inte så nöjd med att vi får släppa ifrån oss saker med mindre bra 
kvalité där mängden avgör istället för kvalitén på ett fåtal grejer som vi förr kunde göra 
bättre, för att det är alldeles för mycket att göra nu för tiden. Men jag har lärt mig att 
leva med detta, i början var det lite krångligt men man får lära sig att sortera, det här är 
viktigt, det här är mindre viktigt, det har man lärt sig efter hand (ip6). 
 
[…] vi har mycket mer kringuppdrag än vad andra skolor har, och det är det som tar tid. 
Vi ska nappa på allt, vi ska göra allt och istället för att satsa på kvalitet så satsar man 
istället på kvantitet, det är det som gäller (ip2). 
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4.3.7 HÖGRE STATUS FÖR LÄRARYRKET 
Att läraryrket ska få en högre status utifrån ett yrkesperspektiv, har informanterna flertalet 
intressanta svar på. Det viktigaste för läraryrkets stegring i yrkesstatus, är att samhället får en 
större insyn i yrket, att kommuner inte ska vara ansvariga för skola och att politiker verkligen 
ser hur mycket arbete lärare lägger ned på sitt yrke.   
 

Vi lägger mycket tid, men aldrig så mycket som de senaste åren på eleverna, för allt 
utgår ifrån eleverna, det vill jag att folk ska förstå, därför att många säger; oh, fy fasen 
jag skulle inte vilja vara lärare, alla ungdomar är så jobbiga idag, men sen när det 
kommer till juni, fy fasen vad bra att få vara hemma i två månader, då helt plötsligt vill 
man vara lärare, men då har man inte förstått att vi har lagt ned en massa tid under 
terminen, vi gör inte mindre än andra utan mer arbete under en kortare tid (ip6). 
 
[…] för det första så, så bör inte kommunerna ha huvudansvaret för skolan, för enskilda 
kommuners prioriteringar är så olika angående skolans betydelse, så tyvärr blir det ett 
för kortsiktigt tänkande som jag anser i kommunerna, där budgeten ska gå ihop för varje 
år, det är möjligt att du har ett långsiktigt tänkande vad som är bäst för regionen eller 
kommunen […] en större möjlighet att tänka långsiktigt och att få en mer enhetlig skola, 
gärna även med privata friskolor men att kommunerna, gå tillbaka, ta ifrån kommunerna 
ansvaret och lägg det statligt det skulle i ett enda snäpp höja statusen för lärarna […] 
(ip3). 
 
[…] jag skulle vilja, som är väldigt svårt, att folk i allmänhet förstår vilket jobb vi lägger 
ned i mötet med deras barn, hur mycket tid som läggs från konferenser till enskilda 
samtal, till samtal på personalrum, sådant man själv kunde drömma om när man själv 
gick i skolan, föräldrar har inte inblick i hur mycket tid som läggs ned […] (ip6). 
 
 

  Ett perspektiv på utveckling rörande lärarprofessionen, säger informanterna är den 
utveckling som samtidigt ligger eleverna till fördel.  
 

[…] en satsning på att ge varje lärare en möjlighet att höja kvalitén, och det finns flera 
olika sätt som du kan höja kvalitén på undervisningen, dels naturligtvis att se till att 
läraren inte är överbelastad och att inte ha för många grupper att hålla reda på, eller 
alternativt att sänka antalet elever i varje grupp, då når du också bättre fram […] (ip3.) 
 
[…] kunna vidareutbilda sig och fritt kunna få välja sin fortbildning och inte gå på några 
andras föreläsningar som jag egentligen inte har ut någonting av, det tycker jag skulle 
ha varit trevligt att syssla med (ip2). 
 
[…] jag tror mycket på att fortsätta att kompetensutveckla sig, att ha det som ett ständigt 
mål, att aldrig känna sig helt nöjd, själv, utan att man hela tiden försöker att, ja de 
svagheter man har att man försöker att utveckla så att man själv kan förbättra sin 
undervisning, sitt bemötande, sitt förhållningssätt eller så, det tror jag är väldigt viktigt 
[…] (ip4). 
 

 
 Hälften av informanterna säger att högskolor och universitet borde tänka över dagens 
lärarutbildning utifrån ett större perspektiv.   

 
[…] om man jämför det till exempel med läkarna som varit duktiga på att skapa en brist 
i samhället på läkare, så då håller du både status och lön uppe. Så ett stopp i 
utbildningen och en bantning av antalet lärare och en ökad syn på, ja en långsiktsbild 
över hur många lärare som finns nu, vilka behörigheter finns det, vad behöver vi i 
framtiden (ip3). 
 
[…] det är inget roligt svar men jag tror det handlar om en svårare lärarutbildning, en 
mer tydlig och mer enhetlig utbildning över hela riket, PPU eller AU som det heter nu, 
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är inte direkt tydliga… de är väldigt vaga, en liten känsla att kreti och pleti, vem som 
helst klarar av en lärarutbildning, tyvärr, det är helt vansinnigt för vår status (ip1).     

 
[…] om du har ett överflöd på arbetsmarkanden det är klart att lönerna blir lägre, för det 
finns inga arbetsgivare som bjuder över varandra för att få just dig som är så duktig på 
din profession, så då har man ett par stycken duktiga som man kan välja mellan […] 
(ip3).  
 
[…] vi måste ha, köer till lärarhögskolan, vi måste ha lämplighetstest, man testar av om 
människor är lämpade, för det här, det är ett svårt yrke det här, det är verkligen inget lätt 
jobb, vi måste ha människor som är bildade och vetgiriga, det måste vi ha (ip5). 
 
[…] jag menar, finns det redan en behörighet runt om i landet, varför fortsätta utbilda 
människor? Du gör ju dem människorna en otjänst, med många platser på högskolan så 
blir också kraven, betygskrav lägre för att komma in och, synen blir att vem som helst 
kan bli lärare, det krävs inte så mycket, du får inte så hög lön och arbetsgivaren är inte 
särskilt rädd om dig eftersom du alltid kan ersättas av någon annan. Allt sammanvägt 
ger ju en låg status, det kan inte bli någonting annat (ip3). 

 
 Med höjd yrkesstatus kommer också högre lön, säger informanterna. Med en högre 
ingångslön så kommer samhället automatiskt att se lärare som mer viktiga personer.  
 

[…] fyrtiofem, någonstans där ska vi ligga, för att det ska vara rimligt i förhållande till 
utbildningstidens längd, arbetets svårighet […] därför att dem ungdomar som vi har 
hand om här idag, det är dem som ska tjäna in Sveriges nationalprodukt, sen så är det en 
framtidsinvestering och missar vi den, i en global framtidssituation som vi befinner oss i 
[…] vi ska leva på förädlande design, med mera och då måste vi ha en bra skola, det 
inser alla egentligen, men en del säger det sen bara, men vi måste komma till en, att det 
händer någonting också, det måste vändas den här utvecklingen (ip5). 

 
 
4.4 SAMMANFATTNING AV RESULTAT  
En sammanfattning av resultatet presenteras och intervjuerna har tolkats enligt följande. Den 
organisation som skolan är uppbyggd av har påverkan från både samhälleliga och politiska 
håll, därför är det en stor koloss att förändra. Hela samhället har ökat tempot när det 
egentligen gäller allt inom arbetsmarknaden och denna trend hänger skolan på, detta har 
inneburit stora förändringar som påverkar lärare olika. I denna undersökning framkommer det 
att det administrativa arbetet har ökat och att det finns mindre tid för planering, förberedelser, 
efterarbete och samarbete med kollegor. När det gäller lektionstiden så har den också ökat, 
men inte lika mycket som de administrativa åtagandena lärarna idag har.  
 Till följd av det ökade tempot innebär detta en större arbetsbörda, vilket kan bidra till en 
allmänt högre stressfaktor för många. För att kunna hantera denna stressfaktor och 
arbetsbörda måste man som lärare kunna sätta sina egna gränser för vad som är rimligt och 
hur mycket man orkar. Dessa gränser innebär således att man helt enkelt får prioritera det 
viktigaste för stunden och göra bortprioriteringar på det som inte verkar vara så viktigt. Trots 
de mindre viktiga uppdragen skall dessa också genomarbetas och detta görs istället med sämre 
kvalitet.  
 Kvaliteten tummas det på hela tiden, vilket i slutänden blir försämrad i alla ändar och detta 
gäller även undervisningen. Inte nog med det så använder lärarna i undersökningen sina raster 
till att hinna arbeta klart arbete som de ligger efter med. Det upplevs som att informanterna 
försöker att hinna med sin lagstadgade lunch, men i några fall framkommer det att lunchen 
sällan hinns med, eller att informanterna inte tar lunch alls för att slippa ta hem arbete. Även 
fritiden används till att tänka på arbetet och att det är ofrånkomligt, för det är när lärare är 
lediga som de kan få de bästa idéerna som ip5 nämnde, och dessa måste givetvis bejakas.  
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 Det resonerades också om huruvida ramtiden och förtroendetiden fungerar. Merparten av 
informanterna ansåg att det arbetades efter sin ramtid, de anser att ramtiden är lagom stor, 
men i den ryms för många arbetsuppgifter. Och merparten ansåg också att förtroendetiden 
räcker till och att tiden i slutänden går jämt upp. Problematiken ses snarare vara när dessa 
uppdämda behov som måste genomföras dyker upp, det är då tiden inte räcker till och det är 
också då man använder sin fritid till arbetsåtaganden.  
 De informanter som har varit verksamma längst tid ansåg att ramtid och förtroendetid var 
att stänga in yrket, de såg fördelarna med att ha en större frihet, både när det gäller kreativitet, 
lektionsplanering och efterarbete. Idag har lärare inte det förtroendet över sin egen tid, det 
skall istället kunna övervakas av skolledning, vilket informanterna tycker känns olustigt, för 
arbetet bygger på förtroende.  
 För att höja läraryrkets status framkom det flera intressanta resonemang, där bland annat 
några informanter påpekade att lärarutbildningen måste skärpa sina krav på vilka som får 
studera till lärare, höjningen av lönen ansågs vara en annan variabel för att höja statusen samt  
att låta staten ta över hela ansvaret för skola och utbildning igen. Det ansågs också viktigt att 
övriga yrkesgrupper i samhället får kunskap om vilket arbete lärarna lägger ner på sin 
profession, för det är inte bara trevligt att vara lärare när loven kommer, det är ett otroligt 
engagemang som läggs ner under övrig tid på året. 
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5 DISKUSSION  

5.1 METODREFLEKTION 
Inledningsvis kommer en reflektion kring undersökningens förfarande att presenteras. De 
informanter som tillfrågades ställde sig positivt till studiens syfte och deltog villigt i 
undersökningen. För en stund trodde vi att ett bortfall skulle uppstå då en av de tilltänkta 
informanterna inte kunde delta på grund av sjukdom, men det kunde sedermera styras om till 
en annan ny informant. Vi ser inte att bortfallet har påverkat resultatet utifrån att den först 
tilltänkte informanten inte kunde delta. Något som kan påverka resultaten annorlunda är 
användandet av fler informanter i undersökningen, men även informanter som arbetar på 
andra skolor. Trots detta anser vi att vi får ett liknande resultat, särskilt utifrån tidsaspekten 
där informanterna anser den knapphändig inför alla åtaganden.  
 I och med att vi nyttjade öppna intervjufrågor i vår undersökning framkom det fler 
variabler som informanterna anser påverka professionen än dem som omnämndes i 
intervjuerna, bland dessa variabler som till exempel nämndes var förtroende och arbetsro. 
 Råmaterialet från intervjuerna bedöms vara av god kvalitet och dessutom anser vi att 
problemformuleringen i denna undersökning till stor del får svar på sin frågeställning utifrån 
informanternas svar.  
 

5.2 DISKUSSION AV RESULTATET 
Nedan presenteras de tre centrala frågeställningarna som undersökningen bygger på. En 
frågeställning i taget kommer att redovisas med koppling till bakgrunden och resultatet. 
 

5.2.1 VILKA OMSTÄNDIGHETER ÄR AVGÖRANDE FÖR LÄRARYRKET? 
En av undersökningens frågeställningar som lyder - vilka omständigheter är avgörande och 
ligger till grund för lärares utformning av sin undervisning? kan diskuteras enligt följande att 
om man ser intervjuresultaten utifrån ett organisationsperspektiv, så kan man fastställa att 
organisationen är svår i sin grundutformning att förändra, på grund av att den är styrd på flera 
sätt bland annat genom politiska, samhälleliga och ekonomiska grunder, enligt Lundgren 
(1979). På grund av dess styrning menar Hargreaves (1998) kan tid, utifrån en teknisk-
rationell dimension innebära avgränsad resurs eller medel vilka kan ökas, minskas, styras, 
manipuleras samt organiseras och denna kategori är den mest dominerande av alla kategorier 
tid, när det gäller administrativ styrning. Lärarna har på grund utav detta en svår situation, då 
de inte kan påverka organisationen själva. Administrationen det vill säga, staten, skolverket 
samt kommuner och skolledning är styrda och i sin tur styr de skolan och därmed också 
lärarnas arbetssituation i dagsläget. Så som det ser ut nu, ses arbetsmarknad och samhälle som 
områden innehållandes ett otroligt högt tempo och i detta fall medför det att tempot även höjs 
inom skolans värld. Höjningen av tempot innebär för lärarna att fler arbetsuppgifter ingår i 
samma tidsomfattning än tidigare. Det är en lavinartad ökning av administrativa 
arbetsuppgifter vilket i sin tur stjäl tid från bland annat lektionsplanering, 
lektionsgenomförande och för- samt efterarbete.  
 Idag har lärarna en viss tid, en ramtid, som de ska göra på arbetsplatsen och denna ramtid 
begränsar arbetsuppgifterna i viss utsträckning. Ramtid och förtroendetid är en styrning från 
högre instanser och upplevs av vissa lärare som en övervakningsinstrument som 
skolledningen nyttjar för att till viss mån kunna kontrollera sina anställda. Det handlar idag 
om mätbara instrument det vill säga att se resultat, att kartlägga, när, vad och hur lärarna 
arbetar. De lärare som arbetat längst anser att detta är en frihetsberövning och att kreativitet 
och lust till yrket och dess utveckling har minskat kraftigt. Ramtidens utformning ser olika ut 
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från skola till skola, då det är kommun och skolledning som bestämmer villkoren för dess 
form. Enligt informanterna anser de att den arbetsplats dem har, påvisar en sund inställning 
till den ramtid de har och de antal lektioner som innefattas i den, det vill säga timplanen. Men 
antalet administrativa uppgifter som läggs utöver lektions- och planeringstid är alldeles för 
många, sett utifrån den tid man har till förfogande. Istället för att skolan inriktar sig på att 
kvalitativt genomföra en viss mängd adminstriativt arbete, så läggs det mindre tid per uppgift, 
men på fler uppgifter som istället medför en kvantitativ kvalitet. Detta påvisar även det 
Hargreaves (1998) skriver om då det införs nya åtaganden i lärares tjänster utan att dem får 
någon vägledning om hur de nya arbetsuppgifterna ska integreras med nuvarande 
arbetsuppgifter. Lärarna uppfattar detta som  tidskrävande, samtidigt som det också kan 
uppstå spänningar mellan lärare och ledning. Till stor del är denna situation beklämmande för 
båda parter, då ledning i sin tur har krav på sig uppifrån.  
 

5.2.1 HUR UPPFATTAR LÄRARE SIN PROFESSION UTIFRÅN TID OCH RUM? 
I den generella och övergripande frågeställningen om hur lärare uppfattar sin profession 
utifrån tid och rum? framkom det flera resonemang som tar sin utgångpunkt i en tidsaspekt. 
Samtliga informanter ansåg att tiden inte är jämbördig i förhållande till de arbetsåtaganden de 
har. I den ramtid som informanterna har, inrymms det flera arbetsuppgifter, utöver själva 
lektionerna och övergripande planering till densamma. Arbetsuppgifterna har ökat och ökar, 
men tiden är den samma och ingen arbetsuppgift tas bort, detta innebär att ramtiden anses ha 
en för liten kostym för att innehålla alla åtaganden. De informanter med flest verksamma år 
inom läraryrket resonerar som följande att innan ramtiden bestämdes så var läraryrket friare 
och mer kreativt än idag. Friheten som då upplevdes kan utefter vår tolkning bero på att man 
kände att man hade en större tilltro till varandra och ett större förtroende emellan skolledning 
och arbetstagare, där man axlade sitt arbetsuppgift med ett större ansvar. 
 Det framkom i undersökningen att samliga informanter arbetar utöver sin ramtid och det på 
grund av tidsbrist. Några av intervjupersonerna arbetar på sina raster, dels för att hinna med 
alla arbetsuppgifter, dels för att slippa ta hem extra arbete. Det intressanta i resonemangen 
som informanterna fört, är att på själva frågan om de arbetar utöver ramtiden, svarade hälften 
av informanterna ja och hälften nej. Men vid ett senare skede påvisar informanterna ett annat 
svar, där det framkommer att de tre som svarade nej, som inte arbetar utöver ramtid, istället 
arbetar på sina lunchraster för att hinna med. Då kan man hålla med informanterna om att 
kostymen är för liten för alla arbetsuppgifter som skall inrymmas i den där tiden sätter gränser 
för dem. 
 Och som Hargreaves (1998) menar att den tid som lärarna vill använda till att prova nya 
arbetsområden eller tematisera sitt arbete finns inte. Samma resonemang förs av 
informanterna att om man vill utveckla eller prova nya arbetsområden får tid nyttjas från 
annan tid. Det vill säga att det är tid som man får ta av sin fritid, trots att man inte får betalt. 
Dessutom är läraryrket ett komplext yrke där man inte kan släppa allt, fullt ut, det finns till 
exempel elevärenden som är komplicerade, där mycket av fritiden går åt till att handleda 
elever samt förälder. Fritiden är oftast en tid som nya idéer till ett arbetsprojekt uppkommer 
och som lärare bejakar man dessa intressen och oftast lärarna befinner sig på andra ställen än 
på skolan. Förhållningssättet vissa lärare har, är att som en informant utryckte sig, att när 
terminen är igång, så är man skola, för att kroppen ställer in sig på att fungera så.  
 Den förtroendetid som lärare har betalt för, anses i mångt och mycket räcka till. Vid vissa 
behov, när det blir det en ansamling av arbete, anses det vara för lite tid, men i slutänden 
anses ändå tiden gå jämt upp, enligt informanterna. Detta behov förekommer vid 
omdömesskrivande, betygsättning och nationella prov samt andra större elevarbeten och kan 
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vara beroende av vilken slags tjänst man har. Har lärare ämneskombinationen svenska och 
engelska anses det vara en tyngre börda än exempelvis idrott.  
 I intervjuerna framkommer det som Aili (2006) skriver om, att lärare emellanåt känner att 
yrket har blivit allt mer intensifierat. På grund av att arbetsbördan är hög anser samtliga 
informanter att i vissa skeden håller man sig precis på gränsen för vad man orkar. Det 
viktigaste för lärarna, anser vi, är att kunna sätta gränser och det gör lärarna, de begränsar 
eleverna, men de sätter inga gränser för sig själva i mångt och mycket. Att sätta gränser och 
begränsa sig, i vad man hinner och mäktar med, är en otroligt viktig egenskap och detta bör 
man göra för att kunna spara sig själv, för välbefinnandets skull. Det är en egenskap 
nyutexaminerade lärare bör ta till sig på grund av den höga arbetsbörda de har när de kommer 
ut i arbetslivet, då det är lätt att köra slut på sig själv efter bara några år. Och att sätta 
begränsningar för sig själv är något man lär sig med tiden och erfarenheten, men det är inte 
alltid det hjälper mot stresspåverkan då själva yrket ses som oändligt, på grund av att hela 
tiden finnas arbetsuppgifter att göra (Aili, 2006). I intervjuerna framkommer dessutom det 
som Gannerud (2001) skriver om, att lärare emellanåt känner sig otillräckliga i det dagliga 
arbetet, på grund av att tiden är för knapp och arbetsuppgifterna alldeles för många. 
 På grund av den höga arbetsbördan kommer vi inte ifrån stressaspekten som är en annan 
faktor att belysa. Stress kan te sig i olika utryck och människor hanterar sin stress olika, det 
vill säga att stress för en person, behöver inte vara det för en annan person och detsamma 
gäller den subjektiva uppfattning vi har om tid som Hargreaves (1998) nämner. Denna 
tidsuppfattning kan därför återknytas till stressaspekten. Arbetsuppgifter som skall hinnas 
med innan ett visst datum stressar många och i samma veva när det uppdämda behovet 
uppstår är stressfaktorn som högst, vilket i längden innebär sjukskrivningar, vikarier och 
arbetsprövning. Vägen tillbaka är en lång process, lika lång som den tid det tagit att nå det 
stadiet, i och med att man tänjer på sin egen kapacitet hela tiden och inser för sent att det har 
gått för långt. Problematiken ligger inte bara hos den som är sjukskriven, utan det blir även en 
högre arbetsbörda för dem som är kvar i arbetslaget och klassföreståndarkollegan. Från att ha 
en fullgradig tjänst, lägger man till lite tid för att introducera den nya personen som vikarierar 
för den sjukskrivne. Detta innebär att stressfaktorn ökar hos fler personer. 
 

5.2.1 HUR KAN LÄRARPROFESSIONEN UTVECKLAS? 
Den sista frågeställningen behandlar - vilka delar av arbetet som behöver bearbetas för att 
läraryrket ska kunna nå en högre professionell nivå? Idag måste man som lärare förhålla sig 
som så att kunna prioritera och bortprioritera arbetsuppgifter, det vill säga ha en känsla för 
vilken eller vilka arbetsuppgifter som är viktigast och vilka som är mindre viktiga. Det mindre 
viktiga, anses då, enligt informanterna vara det administrativa arbetet. Resonemanget som 
förs, är att det administrativa arbetet kan vänta och ligga på hög en stund, tills man hittar tid 
till att genomföra uppgifterna. Den tid som finnes till att genomföra de där extra 
administrativa uppgifterna är ofta begränsad och snuttifierad, vilket därigenom också ger en 
sämre kvalitet. Prioritering och bortprioritering av arbetsuppgifter kan återkopplas till 
arbetsbördan samt den stress informanterna upplever på grund av pressad tidsram. De lärare 
som skickligt har lärt sig att prioritera sina arbetsuppgifter hanterar arbetsbördan och stressen 
bättre, menar ip5 och ip6.  På grund av dessa prioriteringar minskar kvalitén, inte bara när det 
gäller de administrativa arbetsuppgifterna, utan också när det gäller undervisning, planering 
samt för- och efterarbete.  
 Kvalitén minskar även när det gäller reflektion och utvärdering kring sitt eget arbete på 
grund av bortprioritering och tidsbrist. Vilket i sig är oroväckande för det sista lärare vill i sin 
profession, är att missgynna något område, eller känna sig otillräcklig som pedagog, i och 
med att det är kunskapsförmedling dem arbetar med. Det är fler än lärarna som missgynnas av 
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att kvalitén minskar. Skolledningen förlorar goda, professionella lärare när kvalitén minskar, 
eleverna får minskad kvalité i undervisningen, vilket i sin tur genererar en sämre 
kunskapsnivå och svårare att uppnå målen för godkänt. Ip6 menar på att idag ser yrket mer ut 
att handla om att eleverna ska nå målen för godkänt istället för att nå strävansmålen, mycket 
tid och kraft läggs på dem elever som över lag har svårare, men det finns endast lite tid kvar 
till att arbeta med de elever som vill nå en högre kunskapsnivå. Detta sänker därför kvalitén 
på skolans utbildning och det är något som skolledare borde vara vaksamma mot, särskilt med 
åtanke på konkurrerande friskolor. 
 Utifrån aspekten att höja läraryrkets profession, det vill säga få en högre status utifrån ett 
yrkesperspektiv, har flertalet av informanterna en intressant inställning. Och de menar på att 
bland det viktigaste för läraryrkets ökning i yrkesstatus, är att samhället får en större insyn i 
yrket. Detta är vad Aili (2006) skriver om när hon anser att vägen fram till att yrkesutövarna 
ska kunna beslagta ett arbetsområde och avgränsa detta, vilar på tre olika områden där man 
bland annat kan göra detta på ett samhälleligt plan genom ökad inblick i yrket för 
utomstående, för att dessa ska få en djupare förståelse för yrkets villkor. Genom detta sätt så 
framhäver man professionen för samhället för att få en ökad status. Det arbete som lärararna 
lägger ned på eleverna, på planering och på att ständigt vara tillgänglig är en stor arbetsinsats, 
som tyvärr inte alltid kommer till sin rätt och snarare undervärderas. Vidare menar 
informanterna att kommuner inte ska vara ansvariga för skola på grund av att alla komuner 
och skolor gör olika, förankrar skolplaner och kursplaner olika, förstatligar man skolan igen 
så vinns det fördelar, dels jämlikhet och dels en högre status. Det anses dessutom ligga en 
problematik i att våra politiker inte ser vilken viktig yrkeskår lärarna är och vilket stort arbete 
de lägger ner. 
 Även kompetensutveckling är kvalitetshöjande för yrket och gynnar på så sätt både elever, 
kollegor och skolan i allmänhet. Tyvärr finns det inte alltid möjlighet till utveckling, då det är 
svårt att ta ut sin övertid på annan tid, än just de dagar som kompetensutveckling sker och 
dessutom används dessa kompetensutvecklingsdagar till gemensamma teman som inte alltid 
intresserar och gagnar lärarna, kompetens är något som lärare själva vill kunna bestämma 
inriktning på. Tankarna kring självbestämmanderätten för läraryrket kan enligt Aili (2006), 
nås professionellt genom artegen kompetens som legitimerar yrket, vilket på informanternas 
svar visar sig vara någorlunda svårt, då vissa av dessa uppfattar att de inte har så stora 
möjligheter till kompetensutveckling inom sina ämnesområden för att stärka sin kompetens 
Aili (2006). 
  

5.2 AVSLUTNING 
Avslutningsvis kan nämnas att denna undersökning har lett till en fördjupad kunskap gällande 
bland annat hur organisationen skola är uppbyggd utifrån påverkan från flera faktorer samt 
hur teorier ser på förmedling av kunskap. Dessutom har vi fått en stor inblick i lärarnas 
arbetssituation där det framkommer att läraryrket till en stor del består av tidsbrist och en hög 
arbetsbörda men också glädje inför eleverna. Men för att undvika de största fallgroparna 
utifrån stressaspekten gäller det att prioritera och bortprioritera sina arbetsuppgifter samt att 
begränsa sig i sin profession, för att inte hamna i en allt för stressad situation som i slutänden 
blir ohållbar. Dessutom begränsas lärarnas möjligheter, med att aktivt arbeta för att höja 
professionens status, på grund av att dem har alldeles för många arbetsuppgifter. 
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7 BILAGA 
 

Hur anpassar lärare sin undervisning 
utifrån tid och rum? 
 
Undersökningen kommer att vara konfidentiell. 

 
• Namn och ålder. 
• Hur många år man har varit verksam samt hur länge man varit verksam just på sin nuvarande 

arbetsplats. 
• Vilken typ av tjänst, och vilka arbetsuppgifter?   

 

Intervjufrågor/samtalsfrågor 
 
1. Hur resonerar du allmänt kring din arbetssituation utifrån tidsaspekten? 

 
2. Hur fördelar du arbetstiden emellan arbetets olika delar, en ren organisationsfråga?  

 
3. Hur resonerar du gällande arbetstiden utifrån de uppgifter du är ålagd att göra?  

 
4. Vilka arbetsuppgifter resonerar du få gå före, som just för stunden är ”viktigast”?  

 
5. Har din planering och prioritering sett någorlunda likadan ut genom hela din verksamma tid som lärare?  

 
6. Sker det ofta en bortprioritering av vissa åligganden till företräde för andra arbetsuppgifter? 

 
7. När ges tid till de bortprioriterade arbetsuppgifterna?  

 
8. Hur resonerar du gällande raster du enligt lag har rätt till? Hinner du ta ut någon rast? 

 
9. Arbetas det utöver ramtiden för att hinna med arbetsuppgifterna? 
 
10. Arbetas det utöver förtroendetiden för att hinna med arbetsuppgifterna? 

 
11. Hur resonerar du kring möjligheten att ta ut övertid?  

 
12. Hur resonerar du kring det utrymme för planering som finns, lektions-, termins- och läsårsplanering?  

 
13. Vad är du planeringsmässigt nöjd och mindre nöjd med?  

 
14. Vilken uppgift anser du vara viktigast i ditt arbete? 

 
15. Tänker du på arbetsrelaterade saker under din fritid?  

 
16. Hur resonerar du allmänt kring arbetssituationen utifrån aspekten stress? 

 
17. Hur skulle du vilja arbeta för att utveckla lärarprofessionen? 

 
 


