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ABSTRACT 

Eftersom läraryrket ständigt är utsatt för förändringar i organisationen är 

det viktigt att lyfta fram vad som ingår i lärares arbetsuppgifter. Syftet 

med detta arbete har varit att undersöka nuvarande och önskat arbetssätt 

för kärnämneslärare på gymnasieskolor i Sverige samt vad som ingår i 

arbetsuppgifterna utöver undervisning.  

Undersökningen bygger på kvantitativa enkäter med 61 

kärnämneslärare i kommunala gymnasieskolor runt om i landet. Det 

dominerande arbetssättet visade sig vara en solitär form av arbete och 

innebär att lärare arbetar mest individuellt men ibland 

ämnesövergripande. Faktorn, som i störst grad påverkade vilket 

nuvarande arbetssätt som råder, visade sig vara respektive skollednings 

beslut.  

Det arbetssätt som resultaten visade vara det mest önskvärda var: Jag 

önskar helst arbeta ihop med mina kollegor inom samma ämne. 

Resultaten visar även att lärare ägnar mycket tid åt administrativa 

uppgifter och på funderingar på omsorg om och relationen till eleverna. 
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1 INTRODUKTION 

Enligt en undersökningen från 2005 av Statistiska centralbyrån har fyra av tio lärare 

någon gång under de senaste 12 månaderna allvarligt övervägt att lämna sitt yrke. De 

främsta orsakerna till det önskade yrkesskiftet var enligt männen den låga lönen och 

enligt kvinnorna den påfrestande psykosociala arbetsmiljön. Det som framhölls som 

det gemensamt största missnöjet med arbetet var, enligt undersökningen, den kraftiga 

arbetsbelastningen. Även brister i arbetsorganisationen och de stora elevgrupperna 

angavs som skäl till det allvarliga missnöjet med arbetssituationen. Den största 

anledningen till att lärarna ändå stannade inom skolan var framförallt intresset av att 

arbeta med människor.
1
 En kvinna som arbetet som lärare i 40 år intervjuades i 

pedagogiska magasinet 2002. Hon framhöll att lärares arbete allt mer upptas av 

administrativa uppgifter som inte har med undervisning att göra.
2
 

 

–Tid är en bristvara för både lärare och barn. Känslan att 

inte räcka till har blivit mer och mer påtaglig, säger hon och 

menar att det är någonting som har hänt i skolan. Någonting 

som har gått väldigt fort.
3
 

 

Tidningen Du och Jobbet presenterar i nr.1/2009 en undersökning från 2008 där det 

framgår att gymnasielärare har Sveriges sämsta psykosociala arbetsmiljö. Mer än var 

fjärde gymnasielärare, ca 26%, arbetar enligt undersökningen under hög anspänning 

vilket betyder att de har mycket lite inflytande över sin arbetssituation men samtidigt 

arbetar under höga krav. Lärarna upplever dessutom att de inte har tillräckligt stöd 

från ledning och kollegor i sitt dagliga arbete.  

Enligt Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas Riksförbund (LR) ställs det höga 

krav på lärare inom väldigt många områden. Lärare förväntas vara allkonstnärer. De 

ska inte bara vara eminenta pedagoger, utan även socialarbetare och ta sig an elever 

med problem och de ska administrera och marknadsföra skolan. Flera uppgifter som 

lärarna inte är utbildade för har tillkommit, utan att något tagits bort.
4
 Eva-Lis Preisz, 

ordförande i Lärarförbundet uttrycker i en artikel i DN att lärare idag har ungefär 547 

olika arbetsuppgifter. Hon menar att skolan måste sätta gränser för sitt uppdrag för 

att kunna fungera i framtiden. Gymnasielärare som intervjuas i artikeln framhåller 

även de bilden av den maktlösa läraren, som överbelastad och utan stöd från ledning, 

väntar på besked från de riktiga makthavarna. En gymnasielärare i Tumba uttrycker 

att hon arbetar under en oerhörd press och att alldeles för lite av hennes arbetstid går 

åt till undervisning.
5
 

SECOs (Sveriges Elevråds Centralorganisation) ordförande Mikael Grenefalk 

understryker vikten av att se lärarnas utbildning, fortbildning och arbetstid som en 

investering för kommunerna, istället för att se det som en kostnad. Problemet är 

enligt honom just det att lärares tid för uppdatering och fortbildning setts eller ses 

som en kostnad och inte som den nödvändiga investering det är. En 

                                                 

 
1
 SCB, ’Lärarnas arbetsmarknad 2004’, Statistiskt meddelande, 2005-05-31, Nr 2005:135, 2009-04-

16, Statistikdatabasen 
2
 Lekberg, Åsa, ’Jag har gjort det jag tror på’, Pedagogiska magasinet, 3(3), mars 2002: 16-20 

3
 Lekberg Å. 2002, s. 19 

4
’Lärare pressas hårt’, Duochjobbet, no. 1, januari 2009 

5
 By, Ulrika, ’Skolan går mot ökad uppdelning’, Dagens Nyheter, 17 oktober 2006  
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samhällskunskapslärare måste få tid att uppdatera sig om de senaste EU-besluten 

eller en datalärare ska kunna det senaste inom IT.
6
 

Att allting går, eller ska gå, fort och det är ont om tid och mycket att göra i skolan; 

det är budskapet som möter oss i alla skolor. Men vad är det då lärare gör under sin 

arbetstid och hur vill de göra? 

 

 

                                                 

 
6
 Nilsson Rönnqvist, Åsa, ’Elevrådet : Lärarna är det viktigaste’, Dagens Nyheter, 6 november 2007 
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2 BAKGRUND 

Agneta Hult, Anders Olofsson och Karin Rönnerman redogör i artikeln Lärarrollen i 

ett föränderligt samhället från 2005,  för några av de förändringar som den svenska 

skolan genomgick under 1990-talet och hur lärarna ser på förändringarna som varit 

och vilka resultat de fått. Man redogör för en mängd olika reformer och klargör att 

dessa varit kännbara på flera sätt för arbetande lärare eftersom reformerna 

kombinerats med kraftiga nedskärningar av resurser till skolan. Förändringarna 

medförde att lärarna efter det nya arbetstidsavtalet 1995 förväntades ägna delar av 

den arbetsförlagda tiden till att i arbetslag gemensamt planera och genomföra en 

utveckling av skolan.
7
  

Gunnar Berg diskuterar i boken Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling från 

1999 att innehållet i lärares professionalism kan bedömas genom att belysa yrket 

utifrån två näraliggande områden – avgränsad och utvidgad professionalism. Båda 

distinktionerna faller under begreppet omvärldssanktion, vilket innebär regelverk och 

värderingsgrunder i samhället kring vilka verksamheten är uppbyggd. I den 

avgränsade professionalismen utgår arbetet från individuellt fokuserande lärare med 

yrkesethos i individualism, konservatism, nu-orientering och en kunskapsbas baserad 

på ämnen.
8
 Enligt Eva Gannerud, i boken Lärares liv och arbete i ett 

genusperspektiv från 2001, arbetar den konservativa, individualistiska och nu-

orienterade läraren utifrån kortsiktiga beslut och anpassar sig ständigt efter 

situationen utan några överskådliga mål.
9
 Den utvidgade professionalismen utgår 

från kollektivt fokuserande lärare som sätter skolan som organisation i fokus, vars 

yrkesethos präglas av flexibilitet, samarbete och framhållning, samt vars 

kunskapsbas utgår från läroplansteorier, skolan som organisation, utvecklings- och 

utvärderingsarbete och ämnen.
10

  

Det dagliga arbetet för lärare kan bedrivas på olika sätt eftersom det finns en bred 

spännvidd mellan de olika styrinstrumenten för skolans verksamhet. Lärare kan 

arbeta i arbetslag och/eller i ämneslag men även på det mer traditionellt individuella 

arbetssättet. Detta handlingsutrymme innebär en komplexitet för yrkeskategorin 

lärare och dess professionsutveckling.
11

 Vidare präglas arbetssätten av outtalade 

koder bland olika personalkategorier, men även mellan olika lärarkategorier. Dessa 

koder benämns skolkoder och avser det handlingsmönster som skolans lärare är 

bärare av.
12

 Gannerud redogör att lärare skolas in i befintliga arbetsrutiner på 

skolorna och socialiseras in i lärarens yrkesroll styrda av den livslånga sociala 

uppfostran de själva deltar i.
13

 En lärare kan inte heller undvika att påverkas av 

samhällets genusordning, och dess sociala eller materiella villkor som påverkar 

möjligheterna att utföra yrket, och därför får genusperspektivet en betydelse för 

lärares arbetssätt.
14

 

 

                                                 

 
7
 Carlsson, Mårten & Åkesson, Ingemar (red.), Lärarrollen i ett föränderligt samhälle, Falun, 

Intellecta Strålins, 2005, s.47-79 
8
 Berg, Gunnar, Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling, Stockholm, Förlagshuset Gothia AB, 

1999, s. 75 
9
 Gannerud, Eva, Lärares liv och arbete i ett genusperspekti,. Stockholm, Liber AB, 2001, s. 30 

10
 Berg, G., 1999, s. 75 

11
 Berg, G., 1999, s. 33 

12
 Berg, G., 1999, s. 38 

13
 Gannerud, E., 2001, s. 23 

14
 Gannerud,. E., 2001, s. 25 
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2.1 Arbetslag 

Arbetslagen har blivit en allt vanligare form av arbetsorganisation. Inom flera 

organisationer är den hierarkiska organisationen med makt och befogenheter ordnad i 

en linje från överordnad till underordnad och där alla anställda har tydliga 

ansvarsområden och uppgifter. I skolan finns hierarkiska strukturer i viss 

utsträckning i form av att skolledare ansvarar för beslutsfattande och 

arbetsfördelning. Denna struktur är tydlig i gymnasieskolan där lärarna är 

specialiserade på sina ämnen. Skolans uppgift är, enligt Lars Löwenborg och Björn 

Gíslason som år 2002 gav ut boken Lärarens arbete, att slå vakt om demokratiska 

värderingar och medinflytande, vilket motsäger vad hierarkisk organisation 

representerar. För att uppnå dessa mål för skolan som organisation, har arbetslag 

instiftats. I arbetslagen har alla ett gemensamt ansvar för arbetet. Vidare förskjuts 

beslutsfattande till arbetslagen och rektors roll blir att se till att besluten verkställs. 

Genom arbetslagen skapas frihet för lärarna att planera och prioritera 

arbetsuppgifter.
15

 Margarethe Brynolf, Inge Carlström, Kjell-Erik Svensson och 

Britt-Louise Wersäll redogör i boken Läraryrkets många ansikten från 2007 för att 

om det fria handlingsutrymmet för lärare ska kunna utnyttjas till fullo, krävs en 

dialog mellan kollegor i arbetslaget och mellan arbetslaget och skolledning.
16

  

Idén  med arbetslag har utvecklats sedan 1960- och 1970-talen då lärarsamarbete 

inom årskurser organiserades, men syftet med arbetslagen har varit och är fortfarande 

många och olika. För den enskilda läraren är syftet med arbetslaget att underlätta 

arbetet genom kollegiala samtal, problemlösande samtal, emotionellt stöd och 

praktisk hjälp. Margarethe Brynolf m.fl. presentar reslutat från forskning som visar 

att arbetslagen ofta fungerar mer som en social ventil för oro, ångest, besvikelse och 

irritation.
17

 

Skolans organisation förväntas präglas av en vi-anda, precis som andra 

organisationer. Läroplaner beskriver grundläggande värden för organisationen. 

Vidare behöver enskilda arbetstagare och arbetslag känna till vilka stödmöjligheter 

som finns på arbetsplatsen och organisationen behöver struktur för samverkan mellan 

olika parter.
 18

  Ett väl strukturerat arbetslag kan vara mycket förtjänstfullt för 

lärarnas kreativa behov, gemensam planering och för att hitta gemensamma 

lösningar på problem. Precis som beskrivs om de samarbetande skolorna uppstår i 

arbetslag en social gemenskap och samhörighetskänsla, vilken förstärks allteftersom 

laget gemensamt löser uppgifter. Det är själva gemenskapen och möjligheten att 

vädra sina tankar och idéer på ett kreativt sätt som är själva drivmedlet för lärarlagets 

arbete. Ulf Blossing understryker i sin bok, Kompetens för samspelande skolor – om 

skolorganisationer och skolförbättring från 2008, att ett arbetslag ska vara just ett lag 

som arbetar tillsammans och för att ha möjlighet att göra det bra bör laget inte vara 

större än åtta personer.
19

 Denna kollektiva arbetsstruktur medför att 

informationsöverföringar kollegor och medlemmar emellan blir allt smidigare och 

arbetslaget blir skolans utvecklingscentrum där information behandlas.
20

 

                                                 

 
15

 Löwenborg, Lars & Gíslason, Björn, Lärarens arbete, Stockholm, Liber AB, 2002, s. 103f 
16

 Brynolf, Margaretehe, Carlström, Inge, Svensson, Kjell-Erik & Wersäll, Britt-Louise, Läraryrkets 

många ansikten, Stockholm, RUNA Förlag, 2007, s. 257 
17

 Brynolf, M., Carlström, I., Svensson, K-E. & Wersäll, B-L., 2007, s. 218 
18

 Löwenborg, L. & Gíslason, B., 2002, s. 11f 
19

 Blossing, Ulf, Kompetens för samspelande skolor – om skolorganisationer och skolförbättring, 

2008, s 93ff 
20

 Blossing, U., 2008, s 97f 
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För att samverkan inom arbetslag ska fungera behöver arbetslaget en god ledare 

och klara gemensamma mål för arbetet i gruppen. Klimatet i organisationen påverkar 

vilka möjligheter som finns för en fungerande arbetsmiljö och därför krävs en 

accepterande inställning för olika vägar att uppnå de uppställda målen för 

organisationen.
21

  

 

2.2 Arbetssätt 

Enligt Ulf Blossing och Kerstin Lindvall som skrivit en artikel i boken Skolkulturer 

kan ledningsorganisationen på svenska skolor beskrivas med fem begrepp, vilka kan 

anses ligga till grund för lärares arbetssätt.
 
De fem begreppen är solitär ledning, 

informell stab, formaliserad stab, gruppstyrning och ledningsgrupp. Solitär ledning 

innebär att ledningen samlar in information och tar beslut utifrån dessa. Informell 

stab innebär att ledningen använder sig av olika grupper i verksamheten som 

fungerar rådgivande för ledningens beslut. Formaliserad stab innebär att 

personalgruppen utsett fasta beredande organ som utarbetar förslag till beslut. 

Gruppstyrning innebär att beslut fattas genom informella kontakter med enskilda och 

grupper samt att ledningen aktivt deltar i planeringsarbete och genomförande. 

Ledningsgrupp innebär att det finns en ledningsgrupp bestående av ledare för 

delgrupperingar och skolledare som fattar beslut.
22

 

Hur lärarna arbetar kan beskrivas på fyra sätt enligt Blossing och Lindvall. 

Solitär, personlig samverkan, intressesamverkan och lagsamverkan. Lärare som 

faller under begreppet solitär arbetar individuellt och samverkar endast vid särskilda 

arrangemang. Lärare som samverkar med andra kan göra det på tre sätt. Det första 

sättet inkluderar de som arbetar i små grupper, personlig samverkan, och innebär att 

man samarbetar i det dagliga arbetet och bygger på vänskapsrelationer. De som 

arbetar i ämneslag samverkar på grund av grupptillhörighet som har betydelse för 

arbetet, intressesamverkan, vilket är det andra sättet. Det tredje sättet är lärare som 

samverkar över ämnesgränserna och brukar benämnas arbetslag, lagsamverkan. 

Inom arbetslagen arbetar lärare med gemensam planering men innebär inte att 

lärarna samverkar i klassrumssituationen. För vidare kategorisering av lärares 

arbetssätt använder Blossing och Lindvall två övergripande begrepp – solitär form 

och kollektiv form. De fyra arbetssätten för lärare och de fem arbetssätten för ledning 

faller in under dessa två kategorier. Solitär form: Solitär, personlig samverkan. 

Kollektiv form: Informell stab, formaliserad stab, gruppstyrning, ledningsgrupp, 

intressesamverkan, lagsamverkan
23

.  

Andy Hargreaves förklarar i sin bok Läraren i det postmoderna samhället ifrån 

1998, bakgrunden till den snabba förändringstakten i lärares arbete med det 

postmoderna samhällets höga förändringstempo. Vi lever i en tidsålder där tid och 

rum komprimeras, där vi förväntas kunna möta den progressiva vetenskapliga 

utvecklingen och hantera den samtidigt som vi har en kulturell mångfald och 

nationell osäkerhet att hantera. Denna situation krockar med ett skolsystem som 

arbetar enligt relativt stela strukturer. Hargreaves vill visa att problemet med lärarnas 

överbelastning ligger just här: att gamla strukturer ligger kvar i fasta mönster men 

lärarna förväntas ge utrymme åt nytillkomna arbetsuppgifter.
24

 Den snabba 

                                                 

 
21

 Löwenborg, L. & Gíslason, B., 2002, s. 11f 
22

 Persson, Anders (red.), Skolkulturer, Lund, Studentlitteratur, 2003, s. 151 
23

 Persson, A. (red.), 2003, s. 151ff 
24

 Hargreaves, Andy, Läraren i det postmoderna samhället, 1998, s. 17ff 
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förändringstakten gör att både lärare och skolledare känner sig överbelastade 

eftersom de hela tiden åläggs förändringar som ska rymmas inom samma tidsram 

som tidigare. Hargreaves menar att det är just i denna brytpunkt mellan 

postmodernismens krav på förändring och den modernistiska skolans stela strukturer 

som en positiv förändring kan ske. Lärare måste börja prioritera sin energi och 

handlingskraft till de områden där de själva har störst insikt. Hargreaves har 

undersökt lärares förändrade arbete utifrån olika perspektiv; bland annat har han 

undersökt lärares samarbete.
25

 Bland annat redogör Hargreaves för olika former av 

samarbetskulturer som han funnit. Tre av dem redogörs för som individualism, 

samarbete och påtvingad kollegialitet.
26

 

 

2.2.1 Individuellt arbetssätt 
Individualismen är en omdebatterad kulturform inom läraryrket som enligt 

Hargreaves ofta är missförstådd. Att lärare fortfarande i stor utsträckning arbetar 

ensamma och relativt isolerat vet de flesta som är insatta i yrket menar Hargreaves 

och beskriver hur ”dyrkandet av individualismen har på djupet infekterat lärarnas 

yrkeskultur”
27

 vilket medför att lärare ofta är rädda för att bli observerade och 

bedömda av andra. Isoleringen blir ett första led i en ond cirkel av osäkerhet och 

rädsla för att bli granskad och värderad av kollegor. Denna isolering och osäkerhet 

gäller dock lärargruppens sociala organisation och lärarkulturen i kollegiet, inte 

lärarna som individer utövande sina yrkeskunskaper. Hargreaves understryker dock 

att det inte finns något direkt stöd för att lärares individualism bottnar i psykiska 

defekter eller personliga tillkortakommanden hos lärarna själva, som enligt 

Hargreaves forskare gärna framställer det som.
 
Istället kan individualismen snarare 

grunda sig på rationella tidsekonomiska prioriteringar. Genom att isolera sig 

undviker lärare de distraktionsmoment som annars avleder uppmärksamheten från 

arbetet och kan istället koncentrera sig på undervisningen. Ett isolerat arbetssätt kan 

alltså vara ett självvalt och rationellt val som också främjar eller möjliggör en god 

arbetssituation. Att arbeta individuellt kan vara en reaktion på omständigheter och 

yttre krav, vilka måste stängas ute för att lärarens krafter ska kunna kanaliseras till en 

produktiv och kreativ arbetssituation.
28

  

Om avskildheten är påtvingad eller självvald är naturligtvis mycket viktigt att reda 

ut. Många människor väljer själva att ta avstånd och arbeta mer avskiljt, medan andra 

finner sin kreativitet i samarbetet med sina kollegor. Hargreaves visar i sin 

undersökning att lärare inte använder den undervisningsfria tiden till att planera sina 

lektioner eller samarbeta med sina kollegor utan till att klara av andra uppgifter 

rörande elever och organisation.
29

 Det egentliga förberedelsearbetet för lektionerna 

vill lärarna göra hemma där de har möjlighet att arbeta utan att bli avbrutna av 

annat.
30

 

 

                                                 

 
25

 Hargreaves, A., 1998, s. 17ff 
26

 Hargreaves, A., 1998, s. 177 
27

 Hargreaves, A., 1998, s. 178 
28

 Hargreaves, A., 1998, s. 179-185 
29

 Hargreaves, A., 1998, s. 194f 
30

 Hargreaves, A., 1998, s. s. 184f 
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2.2.2 Samarbetande arbetssätt 
Samarbete lärare emellan kan vara bra på det sätt att gemensamma riktlinjer skapas 

för bedömning och planering av kurser och undervisning. Problemet med samarbete 

uppstår, enligt Hargreaves, när lärares samarbete blir ett led i en administrativ 

styrning som utnyttjar samarbetet för att skapa mätinstrument inom organisationen. 

Det spontana och levande mötet ersätts med en påtvingad kollegialitet. Vanligast är 

dock att lärare som samarbetar känner sig trygga i sin yrkesroll och därför är mer 

benägna att experimentera och våga testa nya metoder. Samarbete kollegor emellan 

bidrar enligt Hargreaves till att både lärarnas professionalitet och skolans verksamhet 

utvecklas och förbättras likaså. I situationer där skolan författar egna läroplaner och 

kursplaner är lärares samarbete uppenbart viktigt. Lärares samarbetsförmåga och 

positiva inställning till en stark kollegialitet kan nästan ses som ett universalmedel 

för att skapa en effektiv och bra organisation. Det är med hjälp av stödet i kollegorna 

som lärarna känner motivation och ork att förändra och förbättra skolan. Enligt 

forskning som Hargreaves presenterar skapar en god kollegial känsla också en bättre 

moral och högre känsla av tillfredställelse hos lärarna. Det är känslan av gemenskap 

som gör att man utvecklas under hela sitt yrkesverksamma liv.
31

  

Ulf Blossing redogör bland annat för skolkulturer i sin avhandling Praktiserad 

skolförbättring från 2000 och diskuterar där även hur lärare upplever arbetsklimatet 

där de arbetar. Enligt hans forskning upplever flertalet av lärarna som ingick i 

undersökningen att det finns ett positivt utvecklingsklimat på skolorna. På alla skolor 

som deltog i undersökningen ansåg lärarna att det spontant kollegiala samarbetet var 

det föredragna och det vanligast förekommande arbetssättet.
32

 En skola med ett gott 

samarbete mellan lärarna benämns av Blossing som den familjära skolan i boken 

Kompetens för samspelande skolor – om skolorganisationer och skolförbättring från 

2008. På den familjära skolan finns en mängd informella kontakter mellan lärare, 

som utan påbud från ledning, arbetar för att förbättra skolan och dess arbetsmiljö. 

Lärarnas främsta mål är att överleva i den komplexa verklighet de verkar i och det 

gör de mest effektivt med varandras hjälp och stöd.
33

  

Det finns många kritiska röster till samarbetskulturen som menar att den har blivit 

en slags konsensus om hur lärare ska arbeta. Enligt den studie Blossing presenterar  

är också arbetet med arbetslag betydligt vanligare idag än på 1980-talet.
34

 Det som 

kritiseras är framförallt tidsaspekten; hur lärare ska få tid att samarbeta om frågor. 

Även den förändrade relationen och rollen som kollega känns svårhanterlig för 

många enligt Hargreaves, men ett större samarbete borde inte vara ett tidsproblem. 

Små omstruktureringar i det dagliga arbetet kan göra skillnad och öppna för 

möjligheter till samarbete. Hargreaves menar att problemet snarare ligger i att lärare, 

om de ska samarbeta även i klassrummet, behöver anpassa sig till varandra på ett sätt 

som de i nuläget oftast är främmande för. En annan del av problemet är det man 

ständig återkommer till; att lärarna mycket sällan lämnas utrymme att själva ta 

initiativet till samarbete. Samarbetskulturen blir en påtvingad kultur. Ett samarbete 

som är administrativt påtvingat underminerar också lärarnas uppfattning om sin egen 

professionalitet, eftersom det genom styrning indirekt innebär att lärarna inte själva 

bäst vet hur de ska sköta sitt yrke. Att bestämma över huvudet på personal verkar 
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ofta omyndigförklarande och fråntar personalen känslan av att vara professionellt 

värderad.
 35

 

Påtvingad kollegialitet är enligt Hargreaves exempelvis sådana tillfällen då 

deltagande är obligatoriskt och där tiden och platsen för samverkan är given på 

förhand.
36

 Generellt sett kan man säga att samarbete i sig inte kan sägas vara 

universallösningen för en inspirerad och progressiv lärarkår. Istället bör vissa former 

av samarbete och egna initiativ främjas för att ge goda resultat. Naturligtvis leder inte 

heller påtvingat samarbete till samma positiva resultat som de frivilligt sammansatta 

samarbetsformerna i vars grupper lärare vill arbeta tillsammans och utveckla sig själv 

och/eller skolverksamheten.
37

 Hargreaves menar att man från skolledningars håll 

måste låta lärarna själva bestämma hur, när och varför de ska samarbeta. Så ser det 

sällan ut i dagens skolor. Problemet måste dock lösas i skolsystemets struktur. 

Skolan och lärarna måste slippa detaljstyrningar uppifrån och istället få ett större 

ansvar för utvecklingen av skolan så att det blir tydligt vad de gör för sin egen skull 

och vad de gör för andras.
38

 

Om samarbetet eller kollegialiteten är påtvingad eller inte framgår inte i Anders 

Magnussons avhandling Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares 

självförståelse och vardagspraktik från 1998. Vad som dock framgår är att lärare är 

notoriska samspelare som ständigt befinner sig i interaktion med någon. Han redogör 

för hur lärare konstant ställs i situationer som innebär ett möte av något slag. Främst 

är det korta dialoger, möten eller samtal med elever, kollegor, organisationer, 

myndigheter eller skolledning som upptar lärares tid. Med andra ord präglas en 

lärares vardag av ständig interaktion med andra människor.
39

  

Enligt Ulf Blossings trivs lärare som samarbetar med varandra bättre med sin 

arbetssituation på grund av att samarbetet får resultatet att den inre styrningen av 

verksamheten påverkar arbetsorganisationen inom skolan. Ofta upplevs samarbete 

kollegor emellan som utvecklande, men Blossing menar att det även kan uppfattas 

som bromsande för den individuella läraren och därför negativt. Samarbetande 

skolor kännetecknas generellt av lärare som värderar sin arbetsplats som en positiv 

social institution där utvecklandet av den egna skolan och gemensamma pedagogiska 

principer är viktigt. Om målet är att uppnå ett optimalt samarbetsklimat måste 

gruppkonstellationerna som lärarna ingår i vara flexibla och varierande så att lärare 

fritt kan välja om och i vilka grupper de vill engagera sig. Om förutsättningarna 

finns, och arbetsmiljön för lärarna blir en samarbetande sådan, kommer framtida 

nyanställda lärare automatiskt att socialiseras in i en positiv och kreativ gemenskap. 

Blossing menar att dessvärre är samarbetande skolor relativt ovanliga i Sverige.
40

 

 

2.3 Arbetsuppgifter 

Blossing redogör för att lärarlagen får ansvar för fler och fler uppgifter som tidigare 

sköttes av lärare individuellt och även ansvar för uppgifter tidigare hanterade av 

skolledningen. Dessa uppgifter har lärarna och lärarlagen sällan önskat överta; de är 

                                                 

 
35

 Hargreaves, A., 1998, s. 199ff 
36

 Hargreaves, A., 1998, s. 207ff 
37

 Hargreaves, A., 1998, s. 200 
38

 Hargreaves, A., 1998, s. 221f 
39

 Magnusson, Anders, Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares självförståelse och 

vardagspraktik, 1998, s. 185f 
40

 Blossing, U., 2008, s. 61-66 



11 

ofta resultat av de lokala krav på utveckling som började ställas under 1990-talet.
41

 

Även det pedagogiska läraruppdraget förändrades genom att flytta fokus från att 

utbilda elever att möta samhället, till att förse elever med färdigheter så att de själva 

skulle klara av att göra sig redo att möta samhället. Framförallt förändrades dock 

läraruppdraget då det under 90-talet tillkom arbetsuppgifter som utvecklande av 

arbetslag, deltagande i projektverksamhet, utvecklande av mentorskap, agerande 

mentorsroll för nyanställda lärare och uppdrag om att utveckla miljöer för lärande. 

Utöver detta skulle mycket tid läggas på att utvärdera och utveckla den 

kommunaliserade skolan. Även elevers arbete började dokumenteras och följas upp 

på ett annat sätt än vad som tidigare krävts.
42

 

Vad som ingår i en lärares arbetsuppgifter kan beskrivas genom att dela in arbetet 

i fyra övergripande dimensioner. Den första dimensionen som handlar om 

undervisningstiden är inte relevant för denna undersökning, men det är de andra tre 

dimensionerna: den sociala dimensionen, den emotionella dimensionen och den 

administrativa dimensionen. Gränserna för vilka uppgifter som hör till vilken 

dimension är ibland svåra att beskriva i det dagliga arbetet, men kan ändå utgöra en 

uppdelning i teorin.
43

 Enligt Eva Gannerud i Lärares liv och arbete i ett 

genusperspektiv från 2001, innebär den sociala dimensionen arbetsuppgifter rörande 

relationer till elever, föräldrar och kollegor, den emotionella dimensionen 

upplevelserna av relationer mellan enskild lärare och enskild elev och den 

administrativa dimensionen de praktiska och administrativa uppgifterna som 

dagligen ingår i lärares arbete.
44

   

Gunnar Berg skriver i sin bok Skolkultur – nyckeln till skolans utveckling från 

1999 att lärares arbete begränsas, utöver undervisningen, till administrativa uppgifter 

som verksamhetsutveckling av skolan och planering. Andra uppgifter som ingår i 

lärares arbete utöver undervisning är förberedelser och efterarbete för lektionerna, 

samtal och diskussioner med kollegor, föräldrar och elever, förberedelse för sådana 

samtal, gemensamma planeringsdagar, konferenser, studiedagar, inköp, skötsel av 

materiel, friluftsdagar eller andra aktiviteter. Planeringsarbetet innebär arbete där 

man tillverkar och/eller går igenom undervisningsmaterial, skapar arbetsuppgifter åt 

eleverna, rättar elevers arbeten, läser in sig på olika områden och rådgör med 

kollegor. Dessa arbetsuppgifter är legitima arbetsuppgifter och ingår i lärares dagliga 

arbete.
45

 Det administrativa arbetet, att hålla reda på gemensamma materiel och 

elevers tillhörigheter, upplevs enligt Gannerud inte som legitimt arbete. Likaså 

upplevs inte heller förarbete till utvecklingssamtal, diskussioner eller förhållningssätt 

som egentligt arbete.
46

  

Anders Magnussons avhandling Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares 

självförståelse och vardagspraktik från 1998 behandlar lärares vardagspraktik och 

beskriver att en vanlig arbetsdag för en lärare innehåller planering, disciplinering, 

organisering, förhandling, och omplanering av lektioner. De förutsättningar som ges 

är en miljö av ständiga avbrott, störningsmoment, omplaneringar och 

förhandlingssituationer – den ger med andra ord mycket lite utrymme för direkt 

arbetsro. Det är både kollegor, föräldrar och elever som bidrar till att 
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arbetsprocesserna ständigt måste avbrytas och tas upp på nytt. Den tid som är avsedd 

för att vara rast och paus i arbetet går oftast åt till att ordna undervisningsmaterial 

och reda ut situationer med kollegor, elever, studievägledare, skolsköterskor eller 

administrativ personal på skolan.
47

 

Enligt Ulla Karin Nordänger och Per Lindqvists bok Lärares osynliga arbete från 

2004 har arbetsuppgifterna i det dagliga arbetet ökat för lärare. Framförallt beskriver 

lärare hur en inre moralisk stress ökar känslan av belastning inom yrket. Lärare vill 

göra ett bra arbete och har således en hög ambition, men upplever samtidigt att det är 

svårt att beskriva yrkesinnehållet och därmed vad som innebär ett bra arbete.
48

  

Under 1990-talet slöts en överenskommelse mellan lärarförbunden och 

Kommunförbundet, ÖLA 2000, som innebar att lärarna blev tvungna att förändra sitt 

arbetsätt och visa att de aktivt deltog i utvecklingen av skolan.
49

 Enligt Gannerud 

innehåller lärares arbete många olika roller som strider mot varandra, vilket lärarna 

försöker balansera. Vidare menar hon att lärare vill skapa en god social tillvaro för 

eleverna samtidigt som de måste upprätthålla en kontrollerande befattning av just 

dessa
50

. Vidare redogör Lindqvist och Nordänger att lärare uppfattar sitt arbete som 

otillräckligt och hänvisar till en undersökning av Månsson 2002
51

 där svenska lärare 

uppskattade den genomsnittliga arbetstiden till 50 timmar i veckan. Enligt Lärarnas 

Riksförbunds egna undersökningar om lärares arbetstider utgör den reglerade 

arbetstiden 1360 timmar per verksamhetsår, alltså 194 dagar. Utöver denna tid har 

lärarna rätt att fördela sin förtroendetid enligt vad de själva bedömer nödvändigt.
52

   

Enligt Boström och Lidholt, som författat Skolverkets rapport Competence and 

opportunity – the importance of teachers, their working situations and conditions 

från 2006, anser lärare att den sociala och den emotionella dimensionen är de 

områden där arbetsuppgifterna ökat snarare än minskat och att samarbetet med 

ämneskollegor minskat under den femårsperiod som rapporten behandlade.
53

 Vidare 

menar lärarna i undersökningen att ansvarsområden, arbetsbördan och deltagande i 

konferenser och arbetsgrupper ökat, medan tid för utveckling av kompetens och 

samarbete med ämneskollegor minskat avsevärt och behöver utökas genom 

pedagogiskt ledarskap och ansvartagande av skolledning.
54

  

Henry Egidius redogör i boken Att vara lärare i vår tid från 2005 för lärares olika 

funktioner. Lärares arbete upptas bara till en viss del av undervisning; i rationaliserad 

form kan man säga att lärare utöver att undervisa har till uppgift att handleda, 

bedöma och organisera och utveckla.
55

 I takt med att IT har fått en allt viktigare plats 

i skolan och i undervisningen blir lärarens roll mer och mer organiserande och 

vägledande. Att handleda, organisera och bedöma tar allt större tid från den direkta 

undervisningstiden som förr var den dominerande uppgiften för lärare. Läraren blir, 

istället för den direkta kunskapsförmedlaren, en guide i djungeln av relevant och 

ickerelevant kunskap på internet. Detta medför att klassrummet inte längre är en fast 
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plats för inhämtande av kunskap, eftersom både lärare och elever har tillgång till 

information oberoende av tid och plats. Detta kan även påverka lärarens utvidgade 

roll till eleverna eftersom de är tillgängliga oftare och på andra tider av dygnet än 

vad som var normen för ett antal år sedan.
56

 

 

2.3.1 Den sociala dimensionen  
Som den handledare lärare ofta är, ingår att veta målet och visa vägen dit. En 

handledare måste kunna skifta mellan att ge individuell hjälp om olika saker på olika 

kunskapsnivåer och att tala till en grupp för att leda in hela gruppen på rätt väg mot 

målet. Teori och praktik måste varvas för att eleven aktivt på egen hand eller i grupp, 

med lärarens hjälp, ska kunna söka sin kunskap.
 
I handledningen ingår även ett 

mentorskap, vilket ska innebära att vara medmänniska och samtalspartner som 

inspirerar, informerar och diskuterar.
57

 

Enligt Boström och Lidholt är den viktigaste arbetsuppgiften för lärarna mötet 

med eleverna. Att skapa en relation med de elever läraren undervisar är både 

belönande och hämmande i lärarnas arbetssituation. Det är belönande eftersom en 

god relation med eleverna skapar en god förutsättning för undervisningen, men det är 

hämmande i det avseende att relationsbyggandet tar tid från undervisningen.
58

 

Att skapa och upprätthålla en god relation till elevers föräldrar är viktigt för 

arbetet i skolan, enligt Gannerud. Lärare använder ofta medvetet strategier för att 

närma sig föräldrarna och vinna deras förtroende. Många lärare använder sig av sin 

privata roll som förälder och därmed sammanblandas lärarens privatliv med 

arbetslivet. De lärare som inte har egna barn betonar sin erfarenhet av stora grupper 

där arbetet äger rum. I stället för förståelse och respekt upplever lärarna utan egna 

barn att deras uttalanden och bedömningar av situationer och elevens utveckling 

ifrågasätts av föräldrar. För alla lärare krävs tid till att planera föräldrakontakter, 

vilket ingår i lärares arbetsuppgifter. Många lärare upplever att det är enklare för 

lärare utan egna barn att finna tid till denna typ av planering, men nackdelen är att 

lärarna i stället engagerar sig emotionellt och faktiskt i alltför stor utsträckning och 

tiden som ledig från yrket minskar.
59

  

Andra tidskrävande uppgifter är att lösa konflikter mellan olika människor, 

framförallt elever eller kollegor. Denna arbetsuppgift inkräktar på andra 

arbetsuppgifter och lärare upplever att tid försvinner.
60

 För att lärare ska orka med att 

hantera konflikter av olika slag, krävs en god social kontakt med andra kollegor 

vilket också måste tillåtas att utvecklas.
61

 Många lärare använder sin förtroendetid åt 

att föra samtal om arbetet i skolan, om elever och föräldrar eller om didaktiska 

frågor. De allra flesta stannar på arbetsplatsen efter arbetstidens slut för att bearbeta 

dagens händelser.
62
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2.3.2 Den emotionella dimensionen 
Enligt Gannerud är det den personliga relationen och kontakterna med eleverna som 

lärare minns som det bästa med sitt yrke, vilket kräver engagemang från lärarens 

sida.
63

 Tankar kring arbetsuppgifter och relationer finns ständigt i lärares vardag och 

sker inte på utsatt arbetstid utan sker när som helst på dygnet. Det arbetet kräver tid 

och många lärare betraktar arbetet som privata funderingar när det egentligen handlar 

om verksamhetsanalys. Vidare kan detta betraktas som ett mellanrum i lärares arbete. 

Detta mellanrum är svårt att mäta och beskriva, men innebär upprepningar, 

samtidighet i handlingar och tankar och väntan, med andra ord omsorg, ansvar och 

rationalitet.
64

  

Vad som ska bedömas i elevers prestationer är inte lätt att säkert veta. Som lärare 

kan man välja att fokusera på fakta och sammanhang som är viktiga för de 

innehållsliga målen. Sådana kunskaper mäts ofta genom förhör och skriftliga prov.  

Man kan även lägga fokus på de kunskaper och färdigheter som anges i 

målbeskrivningen av kursen. Här kan dock betygsättningen vara ännu mer 

svårdefinierbar eftersom eleverna sällan når upp till alla kursmålen. Ofta sker 

sannolikt en bedömning både på delmomentens viktiga fakta och sammanhang och 

uppnåendegraden av kursmålen.
65

 

Det engagemang som lärare lägger ner i relationer med elever är tidskrävande, 

men belönande och skapar motivation för att orka engagera sig. Lärare beskriver att 

en god gemenskap med elever och kollegor skapar arbetsglädje och 

arbetstillfredsställelse, trots att belöningen inte märks kortsiktigt.
66

 

 

2.3.3 Den administrativa dimensionen 
Vilka arbetsuppgifter som ingår i den administrativa dimensionen grundar sig i olika 

styrdokument för skolan som organisation och för den lokala skolans verksamhet. I 

dessa dokument förespråkas ett kontinuerligt arbete om kompetensutveckling för att 

kunna möta förändringskraven från samhällets utveckling och för att tillgodose det 

samhällsuppdrag som åligger skolan.
67

 Anders Persson redogör i boken Skolkulturer 

från 2003 för hur personalen på skolorna ska förmedla kulturella värden som är 

rådande i samhället och samtidigt motverka normer i dessa kulturella värderingar 

som inte anses demokratiska och västerländska, vilket innebär krav på skolans 

verksamhet att fungera visionärt och förebyggande.
68

 

Lärare vill kompetensutveckla sig för att kunna möta elever som kräver extra stöd 

i undervisningen. Skolverkets rapport om lärares kompetens och möjligheter visar att 

en av tre lärare inte känner sig tillräckligt kompetenta för att kunna hantera elever 

med särskilda behov. Denna känsla av otillräcklighet leder till en känsla av ökad 

arbetsbelastning och är beroende av tidsfaktorn för att kunna läsa in sig på nödvändig 

information om elever med särskilda behov.
69

 Vad som egentligen krävs av läraren 
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är ofta den enskilda lärarens egna uppfattningar om sin arbetsinsats, och många 

lärare lägger skulden på sig själva.
70

  

Sture Långström & Ulf Viklund redogör i boken Praktisk lärarkunskap från 2006 

för hur lärare ofta systematiskt dokumenterar undervisningen för att kunna analysera 

sitt eget arbete och sina elevers arbete i syfte att utvecklas men även för att kunna 

bedöma elevers kunskap vid ett visst tillfälle. Det är en del av lärares vardagliga 

arbete.
71

 Vidare använder lärarna stor del av förtroendetiden åt avsiktligt för- och 

efterarbete. De rättar och konstruerar prov och uppgifter, förbereder undervisning, 

letar efter eller skapar material, läser in sig på stoffet och letar fram pedagogiska 

hjälpmedel, menar Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist i rapporten Lärares 

osynliga arbete från 2004.
72
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka nuvarande och önskat arbetssätt samt 

arbetsuppgifter för kärnämneslärare på gymnasieskolor i Sverige. Med arbetssätt 

menar vi inte vilka metoder som lärare använder i undervisningssammanhang, utan 

hur ett yrke kan tänkas utföras, exempelvis individuellt eller samarbetande. Vi har 

arbetat utifrån frågeställningarna: Enligt vilket arbetssätt arbetar kärnämneslärare 

på kommunala gymnasieskolor runt om i Sverige, och enligt vilket arbetssätt skulle 

de vilja arbeta om de fick välja? och Vilka arbetsuppgifter, utöver undervisningstid, 

är mest förekommande? 

För att besvara frågorna använde vi oss av flera underfrågor. 

För att klargöra det nuvarande arbetssättet hos de tillfrågade lärarna, använde vi 

följande frågeställningar: 

 Vilket arbetssätt anser lärarna vara det dominerande arbetssättet i deras 

nuvarande situation? 

 Hur stor betydelse har de faktorer, det vill säga tidsaspekten, relationen till 

kollegor, beslut från ledning och/eller beslut från ämnes-/arbetslag, som 

angetts i enkäten för deras nuvarande arbetssätt? 

 Vilken faktor har störst betydelse för lärarnas nuvarande arbetssätt? 

 

Utöver att undersöka hur lärarna arbetar undersökte vi hur lärarna skulle vilja arbeta. 

För att få reda på om det nuvarande arbetssättet är det önskade, eller om lärarna 

skulle vilja arbeta på något annat sätt ställde vi följande frågor: 

 På vilket sätt skulle lärarna vilja arbeta? 

 Hur stor betydelse har de faktorer, det vill säga tidsaspekten, relationen till 

kollegor, beslut från ledning och/eller beslut från ämnes-/arbetslag, som 

angetts i enkäten för deras önskade arbetssätt? 

 Vilken faktor har störst betydelse för lärarnas önskade arbetssätt? 

 

Efter att vi genom enkäterna hade fått svar på hur lärare arbetar och hur de skulle 

vilja arbeta kategoriserade vi svaren för att se vilka grupperingar det fanns. 

Kategorierna och grupperingarna är: 

 Skiljer sig nuvarande arbetssätt åt mellan män och kvinnor? 

 Skiljer sig nuvarande arbetssätt åt beroende på hur många år respondenterna 

varit verksamma i läraryrket? 

 Skiljer sig önskat arbetssätt åt mellan män och kvinnor? 

 Skiljer sig önskat arbetssätt åt beroende på hur många år respondenterna 

varit verksamma i läraryrket? 

 Vilka arbetsuppgifter, utöver undervisningstid, anser lärarna själva att de 

har? 

 Skiljer sig typen av arbetsuppgifter, utöver undervisningstid åt, beroende på 

hur många år respondenterna varit verksamma i läraryrket? 
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4 METOD 

Studier om en yrkeskategori betecknas uniprofessionell ansats och innebär studier av 

de samlade yrkesfunktionerna för en yrkeskategori inom en organisation.
73

 En 

kvantitativ undersökning lämpar sig bäst för breda undersökningar där populationen 

är stor och där resultatet förväntas ge en överblick av vad materialet visar vid en viss 

tidpunkt. De kvantitativa undersökningsmetoderna sammanställs med hjälp av siffror 

som utgör undersökningens hårddata och som visar hur många av populationen som 

svarat på ett visst sätt, men inte varför.
74

 Metoden som lämpar sig bäst för 

undersökningar som avser omfatta en stor grupp respondenter, kräver likriktade och 

standardiserade frågor, vilket enklast kan uppnås genom enkäter. Frågorna i en enkät 

är desamma för hela populationen och därmed kan tolkningsutrymmet minskas något 

och standardiseringen hållas hög.
75

  

För att nå en hög grad strukturering på enkätfrågorna har antal öppna 

svarsalternativ begränsats. Vidare är enkätformuläret utformat så att det som avses 

undersökas också undersöks, nämligen arbetssätt och arbetsuppgifter.
76

  

 

4.1 Urval 

Den urvalsram som valdes för att finna populationen för den här undersökningen 

utgjordes i grunden av kommunala gymnasieskolors hemsidor.
77

 Skolorna söktes via 

Eniros hemsida och kontaktuppgifter till skolorna samlades in. Därefter kontaktades 

varje skola, totalt 40, i syfte att få mailadresser till ämnesansvariga lärare på 

respektive skola. Därmed bildades urvalsramen av fyra kärnämneslärare per skola 

med fokus på ämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Varje 

ämnesansvarig uppmanades att vidarebefordra enkäten till två ytterligare 

ämneslärare. Med andra ord skickades 160 enkäter ut till 40 skolor där 

förhoppningen var att nå ytterligare 160 lärare. Cirka 20 mailadresser var felaktiga 

och vi mottog felmeddelande om att enkäten inte nått mottagaren och två mottagare 

skrev att de inte längre var verksamma lärare. 

Urvalet utgjordes av de 61 gymnasielärare i ämnena svenska, engelska, matematik 

och samhällskunskap på kommunala gymnasieskolor runt om i landet som svarade 

på enkäten.  

 Urvalet innebar inte och någon jämn fördelning på respondenter inom de olika 

köns- och ålderskategorierna. De ämnesansvariga lärare som fått enkäten tillskickad 

sig har i sin tur helt utan anvisningar fått skicka enkäten vidare till de kollegor som 

ansetts lämpliga. Av de 61 respondenterna var 20 män och 41 kvinnor. Det var 24 

respondenter, oavsett kön, som arbetat 0-7 år, 14 respondenter som arbetat 8-15 år 

och 23 respondenter som arbetat mer än 20 år i läraryrket. 

 Ett fåtal av respondenterna har undvikit att svara på alla frågor i enkäten. Som 

mest har tre respondenter förbisett att svara på en och samma fråga. De 61 

respondenterna har generellt sett svarat på alla frågor. 
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4.2 Instrument 

Enligt Jan Trosts bok Enkätboken från 1994, kan frågor i ett frågeformulär vara 

sakfrågor eller attityd- och åsiktsfrågor.
78

 I enkäten valde vi att använda båda 

typerna. De sakfrågor som återfinns i enkäten är frågor om respondentens person, 

kön, ålder och om antal arbetade år i läraryrket. Dessa frågor behandlar faktiska 

förhållanden.  

Vidare var vi intresserade av vad lärarna ansåg om arbetssätt och arbetsuppgifter 

och därför valde vi attityd- och åsiktsfrågor. För att behålla en hög grad 

standardisering och strukturering valde vi att använda samma graderingsskala på 

svarsalternativen för alla frågorna. Det vill säga, en graderingsskala mellan 1 och 5, 

där 1 motsvarade Aldrig och 5 motsvarade Varje dag.
79

 Svarsalternativen angavs 

med kryssrutor där graderingarna Aldrig och Varje dag fanns angivna, men 

benämningen för övriga rutor däremellan utelämnades. Detta medförde att varje 

respondent gjorde en bedömning av vad svarsalternativet innebar, samt vad som kan 

avses finnas mellan Aldrig och Varje dag. Svarsalternativen var således fasta i dessa 

frågor.  Vidare ville vi undersöka hur stor betydelse tidsaspekten, relationen till 

kollegorna, beslut från ledningen, eget beslut, och beslut inom arbetslag eller 

ämneslag hade för arbetssätten. Svarsalternativen strukturerades enligt 

graderingsskalan 1 – 5, där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade 

Stämmer helt. Även här lämnades övriga kryssalternativ omärkta. 

Omfattningen av undersökningen innebar en stor mängd information, vilket var 

anledningen till att vi ville begränsa antalet öppna frågor, eftersom fasta 

svarsalternativ lämpar sig bättre för sammanställning av resultatet i kvantitativa 

undersökningar.
80

 

 

4.3 Genomförande 

Enkäten bifogades i ett mail till de ämnesansvariga lärarna på de olika kommunala 

skolorna. I mailet ombads de berörda lärarna delta i vår undersökning varefter syftet 

med vår undersökning förklarades och hur enkäten skulle fyllas i och återsändas till 

avsändaren. Efter två påminnelser om respondenternas deltagande och dess betydelse 

för vår undersökning mottog vi 61 enkäter. Dessa bearbetades genom att benämna 

frågorna med variabelnamn och svarsalternativen med siffror. Därefter matades varje 

enkät in i statistiskprogrammet SPSS Statistics 17 och varje enkät försågs med det 

nummer som enkäten utgjorde i programmet. När all data var samlat i programmet 

gjordes olika beräkningar som redogörs för nedan i punkt 4.4 Databearbetning. De 

signifikanta värdena sammanställdes och redogörs för i resultatdelen. 

 

4.4 Databearbetning 

För behandlingen av enkätsvaren användes SPSS Statistics 17. Lars Wahlgrens SPSS 

– Steg för steg, 2008, gav vägledning och förklaring till programmet och dess 
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Svarsalternativen för beskrivning av vilket/vilka arbetslag eller ämneslag som respondenterna ingick i 

var öppna. Där gavs möjligheten att med egna ord formulera benämning på arbetslag/ämneslag och 

vilken/vilka uppgifter som varje arbetslag eller ämneslag har. 
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funktioner. Med hjälp av SPSS har vi fått tillgång till en stor mängd avancerad 

statistik vilken vi valt att inte redogöra för i sin helhet på grund av dess omfång. För 

läsarvänlighetens skull har vi därför valt att fokusera på tydlig och signifikant fakta i 

resultatet och istället bifoga de fullständiga tabellerna i bilagor. 

 I resultatdelen kommer flera olika begrepp användas som alla har koppling till 

statistikprogrammet SPSS. För att dessa begrepp ska verka förklarande istället för 

förvirrande kommer vi här att redogöra för de begrepp som senare genomgående 

kommer att användas i resultatdelen. Begreppen redovisas för enkelhetens skull i 

bokstavsordning. 

 

ANOVA är en förkortning av Analysis of Variance. ANOVA innebär enligt Babbie 

och Halley att medelvärdena per undergrupp undersöks och att variationer analyseras 

antingen inom gruppen, eller mellan grupperna, vilket innebär att man ser om 

variationen är störst inom eller mellan grupperna. För att genomföra en sådan 

beräkning krävs ett minimum av antal fall i en grupp, eftersom endast en svarande 

inte kan sägas utgöra en grupp.
81

 ”It’s called analysis of variance because it 

examines the variability of the sample values. You look at how much the observations 

within a group vary as well as how much the group means vary.” 
82

 

 

Degrees of freedom, kommer hädanefter att refereras till som df. df redovisas alltid 

med två siffror: den första siffran anger antalet svarsalternativ som respondenten har 

att välja på utöver det svar som han/hon har valt. Den andra siffran anger det totala 

antalet respondenter som svarat på frågan.
83

 

 

F är ett nyckeltal som beskriver förhållandet mellan två beräkningar. Om man 

exempelvis delar medelvärdet mellan svarsgrupperna med medelvärdet inom en av 

grupperna får man fram F. Ju högre F desto större skillnad mellan grupperna finns 

det.
84

 

 

Mean. Begreppet används i ANOVA och innebär medelvärdet på ett svarsalternativ. 

 

Mean difference beskriver skillnaden i medelvärde mellan olika variabler och 

grupper.
85

  

 

N betecknar det totala antalet respondenter som svarat på den redovisade frågan. 

 

Pearson’s r. För att kunna räkna ut r är man beroende av att ha räknat ut mean; 

medelvärdet för svarsalternativet. r visar därefter tendenser i relationen mellan olika 

variabler eller värden, alltså korrelationskoefficient eller sambandsmått. De värden 

som r visar är mer eller mindre avslöjande antaganden om hur relationer mellan 

variabler eller värden förhåller sig.
86

 Man kan också förklara r genom att säga att den 

anger graden av variation eller förändring hos en variabel som är relaterad till 
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variationen eller förändringen hos en annan variabel. r är alltså ett sammanfattande 

mått på sambandet mellan olika variabler. r kan antingen uppvisa ett negativt 

samband, eller ett positivt sådant.  

 

Post Hoc. Om ANOVAN indikerar att det finns signifikanta skillnader mellan 

gruppernas medelvärden kan det ibland viktigt och/eller intressant att kunna jämföra 

gruppernas olika medelvärden. Med hjälp av Post Hoc jämförs alltså grupperna och 

variablerna sinsemellan vilket då ger ett mer specificerat resultat.
87

 

 

Sig. (2-tailed) kallas också för p-värde. Sig.-värdet avgör hur testresultatet ska 

tolkas. Om Sig.-värdet är  mer än 5% = 0.05, ska det förkastas eftersom det då inte är 

statistiskt säkerställt att exempelvis respondenterna önskar att arbeta individuellt. Det 

är kutym att redovisa hypotesprövningarnas signifikans med hjälp av stjärnor (*). 

Enstjärnig signifikans (*) innebär att testresultatet är säkerställt och att chansen för 

att testresultatet trots allt är en slump är mindre än 5% (0.05). Tvåstjärnig signifikans 

(**) innebär att testresultatet är klart säkerställt och att chansen att testresultatet är en 

slump är mindre än 1% (0.01).
88

 

 

Std. Deviation. Begreppet används bland annat i ANOVA och innebär 

standardavvikelse.
89

 

 

 

4.5 Metodkritik 

Det finns vissa problem med att använda fasta svarsalternativ, eftersom alternativen i 

vissa fall upplevs begränsande av dem som svarar. Det är ett problem som är svårt att 

undvika för konstruktörerna, men samtidigt var det nödvändigt att begränsa 

svarsalternativen för denna undersökning eftersom populationen var stor och spridd 

över landet. Öppna svarsalternativ hade inneburit tolkning av respondenternas svar, 

vilket kunnat resultera i felaktiga bedömningar.
90

  

En faktor som är svår att rå över är respondenternas situation då de mottar och 

svarar på enkätundersökningen. Deras sinnestämning eller arbetssituation kan 

påverka viljan att svara eftertänksamt på frågorna, vilket innebär att vi inte når upp 

till vad som brukar anses vara hög standardisering.
91

  

Det är även svårt att veta om dessa 61 gymnasielärare som besvarade enkäten är 

representativa för Sveriges kärnämneslärare på gymnasienivå. Eftersom vi skickade 

ut enkäten till cirka 160 lärare runt om i landet och ca 38% av dessa svarade, finns 

det skäl att undra om dessa 38% består av en särpräglad grupp lärare som har mer tid 

än övriga. Det skulle även kunna vara så att respondenterna väljer att besvara 

enkäten på grund av att de är särskilt missnöjda eller riktigt nöjda med sin 

arbetssituation och därmed skiljer ut sig från den genomsnittlige kärnämnesläraren 

på gymnasienivå. Det finns dock inga vägande skäl att tro att det är någon särpräglad 
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grupp lärare som besvarat enkäten eller att respondenterna inte skulle vara 

representativa för den genomsnittlige gymnasieläraren. 
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5 RESULTAT 

 Totalt antal respondenter för enkätundersökningen var 61. Eftersom vissa av 

respondenterna lämnat ofullständiga svar kommer antalet medräknade respondenter 

att variera i de olika uträkningarna och tabellerna. Hur många respondenter som 

varje uträkning eller tabell omfattar kommer dock att framgå; i de flesta fall med 

hjälp av N. De uträkningar som redovisas i procent innefattar det faktiska antalet svar 

på frågan. Alla procentuella svar kommer att presenteras i avrundade värden med 

hela procent. 

 

5.1 Nuvarande arbetssätt 

Varje respondent uppmanades att gradera varje påstående om nuvarande arbetssätt 

enligt nominalskalan 1 – 5, där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade 

Stämmer helt. De påståenden som angavs var: Jag arbetar individuellt, Jag arbetar 

ihop med mina kollegor inom samma ämne, Jag arbetar ämnesövergripande, Jag 

arbetar mest individuellt, men ibland ämnesövergripande, Jag arbetar mest 

individuellt, men ibland ihop med kollegor inom samma ämne, Jag arbetar mest 

ämnesövergripande, men ibland individuell och Jag arbetar mest ihop med kollegor i 

samma ämne, men ibland individuellt.  

I den ANOVA som vi gjorde för att se om det fanns några skillnader för lärares 

nuvarande arbetssätt beroende på hur länge man har arbetat som lärare, framkom att 

signifikanta skillnader finns för arbetssätten Jag arbetar mest ämnesövergripande, 

men ibland individuellt (F =5.551, df = 2, 58, p = .006) och Jag arbetar mest ihop 

med mina kollegor inom samma ämne, men ibland individuellt (F = 3.903, df = 2, 58, 

p = 0.026). Tabell 5.1 visar beskrivande statistik för de två arbetssätten och hur 

många av respondenterna som svarat fördelat på antal yrkesverksamma år. 
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Tabell 5.1 Nuvarande arbetssätt 

  

N Mean 

Std. 

Deviation Minimum Maximum   

Jag arbetar mest 

ämnesövergripande, men ibland 

individuellt 

0-7 år 24 2,13 1,08 1,00 5,00 

8-15 år 14 1,64 1,00 1,00 4,00 

>16 år 21 2,80 1,03 1,00 5,00 

Total 59 2,25 1,12 1,00 5,00 

Jag arbetar mest ihop med kollegor 

inom samma ämne, men ibland 

individuellt 

0-7 år 24 2,00 ,93 1,00 4,00 

8-15 år 14 2,21 ,80 1,00 3,00 

>16 år 21 2,76 ,99 1,00 4,00 

Total 59 2,32 ,97 1,00 4,00 

 

Informationen i tabellen kan uppfattas som missvisande om vi jämför medelvärdena 

med varandra, eftersom medelvärdet endast är räknat på antal respondenter per 

kategori verksamhetsår. Det innebär att det bara är arbetssättets medelvärde per 

kategori verksamhetsår som är intressant. Till exempel ser vi att de 24 respondenter 

som uppgett att de arbetat 0-7 år inom läraryrket har ett medelvärde på 2.13 för 

arbetssättet Jag arbetar mest ämnesövergripande, men ibland individuellt men har 

medelvärdet 2.00 för arbetssättet Jag arbetar mest ihop med kollegor inom samma 

ämne, men ibland individuellt. För att se var skillnaderna uppstår mellan kategorin 

verksamhetsår och nuvarande arbetssätt, gjordes en Post-Hoc uträkning, vilket 

innebär att de olika gruppernas svar jämförs med varandra och därmed uppvisar var 

skillnaderna finns. För arbetssättet Jag arbetar mest ämnesövergripande, men ibland 

individuellt var det signifikanta värdet 0.006 för skillnaden mellan de som arbetat 8-

15 år och de som arbetat < 16år i läraryrket. För arbetssättet Jag arbetar mest ihop 

med kollegor inom samma ämne, men ibland individuellt var det signifikanta värdet 

0.022 för skillnaden mellan de som arbetat 0-7 år och de som arbetat > 16 år i 

läraryrket. 

För att svara på vår frågeställning om det finns något samband mellan antal 

verksamma år i läraryrket och vilket arbetssätt man ansåg vara det dominerande för 

sitt arbete, mättes Pearsons korrelationsvärde, i fortsättningen betecknat r. Själva 

korrelationsvärdet som står angivet representerar en positiv eller negativ lutning på 

uträkningen av sambandets axel. 

 Tabell 5.2 visar endast resultatet av den signifikanta korrelationen mellan antal 

verksamma år i läraryrket och de olika arbetssätten. 
 

Tabell 5.2 Signifikant korrelationsvärde arbetssätt och verksamhetsår 

Arbetssätt Hur många år har du varit 

verksam i läraryrket? 

Jag arbetar mest ämnesövergripande, men ibland individuellt ,258
*
 

Jag arbetar mest ihop med kollegor inom samma ämne, men 

ibland individuellt 
,342

**
 

 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Som framgår av tabell 5.2 finns det ett starkt samband mellan antal verksamma år 

i läraryrket och arbetssättet Jag arbetar mest ihop med kollegor inom samma ämne, 
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men ibland individuellt (r = .342, p<0.01). Sambandet mellan antal verksamma år i 

läraryrket och arbetssättet Jag arbetar mest ämnesövergripande, men ibland 

individuellt är näst störst, (r  = .258, p<0.05).  

Det är intressant att titta närmare på hur fördelningen ser ut mellan de olika 

kategorierna av respondenternas antal verksamma år i läraryrket för arbetssättet som 

uppvisade starkast r. För arbetssättet Jag arbetar mest ihop med kollegor inom 

samma ämne, men ibland individuellt ser fördelningen ut som framgår av tabell 5.3.  

 
Tabell 5.3  

Fördelning av  antal svar över antal verksamma år och gradering av arbetssättet  
 Hur många år har du varit verksam i 

läraryrket? 

0-7 år 8-15 år >16 år 

Jag arbetar mest 

ämnesövergripande, men 

ibland individuellt 

Stämmer inte alls 8 9 1 

Stämmer till viss del 8 2 9 

Tveksam 6 2 5 

Stämmer i huvudsak 1 1 5 

Stämmer helt 1 0 1 

Total 24 14 21 

Jag arbetar mest ihop med 

kollegor inom samma 

ämne, men ibland 

individuellt 

Stämmer inte alls 9 3 2 

Stämmer till viss del 7 5 7 

Tveksam 7 6 6 

Stämmer i huvudsak 1 0 6 

Stämmer helt 0 0 0 

Total 24 14 21 

 

Det finns endast ett samband med lärarnas födelseår och nuvarande arbetssätt. 

Arbetssättet är Jag arbetar mest ihop med kollegor inom samma ämne, men ibland 

individuellt och där är r = -.334** och p = 0.01. Det innebär att ju mindre arbetssättet 

stämmer för respondenterna, desto högre är respondenternas ålder.  

 

5.1.1 Dominerande arbetssätt 
Det är intressant att undersöka hur respondenter som valt alternativet Stämmer helt 

för de olika angivna arbetssätten. Tabell 5.1.1 visar antal procent av totalt antal 

respondenter som uppgett Stämmer helt på variabeln nuvarande arbetssätt.  
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Tabell 5.1.1.1 Totalt antal respondenter som instämmer helt 

Arbetssätt 
Procentuell fördelning av respondenter 

som instämmer helt 

Jag arbetar individuellt 7% 

Jag arbetar ihop med mina kollegor inom samma ämne 8% 

Jag arbetar ämnesövergripande 15% 

Jag arbetar mest individuellt, men ibland 

ämnesövergripande 
25% 

Jag arbetar mest individuellt, men ibland ihop med 

kollegor inom samma ämne 
17% 

Jag arbetar mest ämnesövergripande, men ibland 

individuellt 
3% 

Jag arbetar mest ihop med kollegor inom samma ämne, 

men ibland individuellt 
0% 

 

Av tabellen kan vi utläsa att det mest dominerande arbetssättet är Jag arbetar 

mest individuellt, men ibland ämnesövergripande. 

 

5.1.2 Faktorer som påverkar nuvarande arbetssätt  
Respondenterna ombads gradera ett antal olika faktorer som kan påverka det 

nuvarande arbetssättet enligt ordinalskalan 1 – 5, där 1 motsvarade Ingen betydelse 

och 5 motsvarade Stor betydelse. Vidare ombads respondenterna att bedöma varje 

faktor för sig. Pearsons korrelationsvärde visar om det finns samband mellan en 

faktor och de olika arbetssätten. Tabell 5.1.2.2 visar korrelationsvärdena för de 

signifikanta arbetssätten.  
 

Tabell 5.1.2.2 Korrelationsvärden för faktorer som påverkar de signifikanta arbetssätten 

Arbetssätt Tidsfaktorn Relationen 

till kollegor 

Beslut från 

ledningen 

Eget beslut Beslut inom 

arbetslag 

eller 

ämneslag 

Jag arbetar ihop med 

kollegor inom samma ämne 
,361

**
 ,477

**
 IS IS ,321

*
 

Jag arbetar 

ämnesövergripande 
IS IS ,283

*
 IS IS 

Jag arbetar mest 

ämnesövergripande, men 

ibland individuellt 

IS IS IS -,271
*
 IS 

Jag arbetar mest ihop med 

kollegor inom samma ämne, 

men ibland individuellt 

IS ,355
**

 IS IS ,309
*
 

IS = Inte signifikant 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

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

 

Det är alltså faktorerna i förhållande till de fyra arbetssätten i tabell 5.1.2.2 som är 

relevanta att undersöka närmre. Tidsfaktorn är betydelsefull för arbetssättet Jag 

arbetar ihop med kollegor inom samma ämne. För övriga arbetssätt finns inget 
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samband med tidsfaktorns betydelse. Relationen till kollegorna visar starka samband 

med arbetssätten Jag arbetar ihop med kollegor inom samma ämne och Jag arbetar 

mest ihop med kollegor inom samma ämne, men ibland individuellt. Vidare är det 

endast för arbetssättet Jag arbetar ämnesövergripande som beslut från ledningen 

visar ett samband. Det egna beslutet har ett negativt samband (r = -.271) med 

arbetssättet Jag arbetar mest ämnesövergripande, men ibland individuellt. För 

arbetssätten Jag arbetar ihop med kollegor inom samma ämne och Jag arbetar mest 

ihop med kollegor inom samma ämne, men ibland individuellt visar beslut inom 

arbetslag eller ämneslag samband med dessa arbetssätt.  

I de ANOVA som vi skapat kan vi se att det finns signifikanta skillnader mellan 

en faktors betydelse för nuvarande arbetssätt. I tabell 5.1.2.3 redovisas de 

signifikanta värdena. Signifikansnivån är 0.05. 

 
Tabell 5.1.2.3 ANOVA för faktorer som påverkar de signifikanta arbetssätten 

Arbetssätt Tidsfaktorn Relationen till 

kollegor 

Beslut inom ämneslag 

eller arbetslag 

df F Sig df F Sig df F Sig 

Jag arbetar ihop med 

mina kollegor inom 

samma ämne 

 

3, 59 3.369 .025 4, 59 5.610 .001 4, 59 3.458 .014 

Jag arbetar mest 

individuellt, men ibland 

ihop med kollegor inom 

samma ämne 

3, 58 3.277 .028 IS IS IS IS IS IS 

Jag arbetar mest ihop 

med kollegor inom 

samma ämne, men 

ibland individuellt 

IS IS IS 4, 58 2.517 .052
92

 4, 58 3.628 .011 

 

5.2 Önskat arbetssätt 

Varje respondent uppmanades att gradera varje påstående om önskat arbetssätt enligt 

nominalskalan 1 – 5, där 1 motsvarade Stämmer inte alls och 5 motsvarade Stämmer 

helt. De påståenden som angavs var: Jag önskar arbeta individuellt, Jag önskar 

arbeta ihop med mina kollegor inom samma ämne, Jag önskar arbeta 

ämnesövergripande, Jag önskar helst arbeta mest individuellt, men ibland 

ämnesövergripande, Jag önskar helst arbeta mest individuellt, men ibland ihop med 

kollegor inom samma ämne, Jag önskar helst arbeta mest ämnesövergripande, men 

ibland individuellt, Jag önskar helst arbeta mest ihop med kollegor i samma ämne, 

men ibland individuellt.  

För att klargöra om det finns något samband mellan de responderandes födelseår 

och deras önskade arbetssätt använde vi oss av Pearsons korrelationsvärde. När 

värdena för respondenternas födelseår matades in i SPSS, utgjorde de nio olika 

grupper, 1 till 9. Ju högre siffra som angetts i programmet, desto yngre är 

respondenten. Nedan presenteras de signifikanta värdena för korrelationen mellan 

önskar arbetssätt och födelseår. 

 

 

                                                 

 
92

 Värdet är mycket nära den tillåtna signifikansnivån på 0.05 
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Tabell 5.2.1 Signifikanta korrelationsvärden födelseår och önskat arbetssätt 

Önskat arbetssätt  Födelseår 

Jag önskar helst arbeta individuellt Pearson Correlation -,291
*
 

Sig. (2-tailed) ,024 

N 60 

Jag önskar helst arbeta ämnesövergripande Pearson Correlation ,287
*
 

Sig. (2-tailed) ,026 

N 60 

Jag önskar helst arbeta mest individuellt men 

ibland ämnesövergripande 

Pearson Correlation -,278
*
 

Sig. (2-tailed) ,035 

N 58 

Jag önskar helst arbeta mest individuellt men 

ibland ihop med kollegor inom samma ämne 

Pearson Correlation -,403
**

 

Sig. (2-tailed) ,002 

N 58 

* correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

** correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

 

Som vi kan se vid korrelationen Födelseår och Jag önskar helst arbeta individuellt 

är graden av signifikans av den lägre nivån. För arbetssättet Jag önskar helst arbeta 

individuellt är risken att sambandet är en slump 2,4%. Korrelationen visar att ju äldre 

respondenterna är desto mer benägna är de att vilja arbeta enligt det nämnda 

arbetssättet. De respondenter som önskar arbeta ämnesövergripande är enligt 

korrelationen de som är unga. Det vill säga att ju yngre man är desto mer stämmer 

påståendet att man önskar arbeta ämnesövergripande. 

De respondenter som önskar arbeta individuellt men ibland ämnesövergripande 

har ett korrelationsvärde på -0.278, vilket tyder på att det är de äldre respondenterna 

som önskar arbeta individuellt, dock ibland ämnesövergripande. 

Det fjärde sambandet som gick att finna gällande födelseår och önskat arbetssätt 

är det där respondenterna i första hand önskar att arbeta mest individuellt men ibland 

ihop med kollegor inom samma ämne. Där är korrelationsvärdet -0.403 vilket tyder 

på att det i stor utsträckning är de äldre lärarna som önskar detta arbetssätt.  

5.2.1 Dominerande önskat arbetssätt 
I tabell 5.2.1.1 redogörs för antal procent av respondenterna som har angett att det 

angivna önskade arbetssättet stämmer helt med deras egen önskan om arbetssätt.  
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Tabell 5.2.1.1 Procentuell fördelning  

Önskat arbetssätt Totalt antal respondenter som 

instämmer helt 

Jag önskar arbeta individuellt 3%  

Jag önskar helst arbeta ihop med mina kollegor inom 

samma ämne 
25%  

Jag önskar helst arbeta ämnesövergripande 17%  

Önskar helst arbeta mest individuellt men ibland 

ämnesövergripande 
19% 

Jag önskar helst arbeta mest individuellt men ibland ihop 

med kollegor inom samma ämne 
24%  

Jag önskar helst arbeta mest ämnesövergripande, men 

ibland individuellt. 
9%  

Jag önskar helst arbeta mest ihop med kollegor inom 

samma ämne, men ibland individuellt 
7%  

 

I tabell 5.2.1.1 kan vi se att 25% av respondenterna helst önskar arbeta ihop med 

sina kollegor inom samma ämne. Vidare är det 24% som helst önskar arbeta mest 

individuellt, men ibland ihop med kollegor inom samma ämne. 

 

5.2.2 Faktorer som påverkar önskat arbetssätt  
Varje respondent uppmanades att gradera varje angiven faktors betydelse för önskat 

arbetssätt enligt nominalskalan 1 – 5, där 1 motsvarade Har ingen betydelse och 5 

motsvarade Har stor betydelse. De faktorer som angavs var Tidsaspekten, Relationen 

till kollegor, Beslut från ledning, Eget beslut och Beslut inom arbetslag eller 

ämneslag.  

Enligt r så var det endast två av de fem variablerna som hade ett signifikant 

korrelationsvärde. I tabell 5.2.2.1 redovisas sambandet mellan önskat arbetssätt och 

faktorns betydelse för arbetssättet. För de värden som inte är signifikanta anges IS. 
 

Tabell 5.2.2.1 Signifikanta värden för faktorer och önskat arbetssätt 

Arbetssätt Tidsfaktorn Relationen 

till kollegor 

Beslut från 

ledningen 

Eget beslut Beslut inom 

arbetslag 

eller 

/ämneslag 

Jag önskar helst 

arbeta mest 

individuellt men 

ibland ihop med 

kollegor inom 

samma ämne  

IS IS -,358** IS IS 

Jag önskar helst 

arbeta mest 

ämnesövergripande, 

men ibland 

individuellt 

IS IS IS -,327
*
 IS 

* correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed) 

** correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed) 

 

Det finns enligt tabell 5.2.2.1 ett signifikant korrelationsvärde mellan 

respondenternas önskan att framförallt arbeta individuellt men ibland ihop med 
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kollegor inom samma ämne och betydelsen av ledningens beslut i frågan. 

Korrelationen mellan önskat arbetssätt och betydelsen av ledningens beslut är -0.358, 

vilket innebär att det är ett negativt samband. Med andra ord är ledningens beslut inte 

betydande för de respondenter som önskar att arbeta framförallt individuellt, men 

ibland ihop med kollegor inom samma ämne. 

I tabell 5.2.2.1 kan vi se att det finns ett negativt samband på -.327 vilket visar att 

de som önskar arbeta helst mest ämnesövergripande, men ibland individuellt i låg 

utsträckning anser att deras eget beslut är betydande för deras arbetssätt. 

För att se om det finns signifikanta skillnader mellan önskat arbetssätt och de 

olika faktorerna gjordes en ANOVA. Endast ett signifikant värde, p.<0.05, 

påträffades, mellan faktorn beslut från ledning och arbetssättet Jag önskar helst 

arbeta mest individuellt, men ibland ämnesövergripande, df = 4, 58 och F = 2.546, p 

= .050. 
 

5.3 Arbetsuppgifter 

De övergripande kategorierna för resultaten för vilka arbetsuppgifter som lärarna i 

undersökningen anger ingå i yrket, följer de indelningar som gjorts av Eva Gannerud 

och som återfinns i bakgrundskapitlet i detta arbete; Sociala uppgifter, Emotionella 

uppgifter och Administrativa uppgifter. Alla procenttal är avrundae till hela procent. 

 

5.3.1 Sociala uppgifter 
 
Tabell 5.3.1.1 Procentuell fördelning över de sociala arbetsuppgifternas frekvens 

 1  

Aldrig 

2 3 4 5  

Varje dag 

Kontakt med vårdnadshavare  5% 49% 41% 5% 0% 

Konflikthantering 0% 48% 21% 21% 10% 

Facklig representant 77% 13% 7% 0% 2% 

Anordna aktiviteter för elever 

och/eller kollegor 
10% 51% 26% 12% 0% 

Annat 2% 3% 16% 6% 30% 

 

För de sociala arbetsuppgifterna är det endast en marginell del av respondenterna 

som uppger graderingen Varje dag. Kontakt med vårdnadshavare är någonting som 

5% aldrig och 49% sällan (2) tar. 48% av respondenterna uppger att de sällan (2) 

ägnar sig åt konflikthantering, medan 10% menar att de arbetar med 

konflikthantering varje dag. 

2% av respondenterna som svarat på frågan hur ofta de ägnar sig åt facklig 

representation uppger att de ägnar sig åt att vara facklig representant varje dag. 77% 

av respondenterna uppger att de aldrig ägnar sig åt att vara facklig representant. 

Ingen av respondenterna anordnar aktiviteter varje dag och 10% menar att de aldrig 

anordnar aktiviteter. 
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5.3.2 Emotionella uppgifter 
 
Tabell 5.3.2.1  Procentuell fördelning över de emotionella arbetsuppgifternas frekvens 

 1  

Aldrig 

2 3 4 5  

Varje dag 

Kontakt med vårdnadshavare 5% 49% 41% 5% 0% 

Bedömning av elevers 

kunskaper och färdigheter 
0% 0% 2% 26% 72% 

Redovisning av 

betygsomdömen för elever 
0% 25% 51% 23% 2% 

Annat 2% 3% 16% 6% 30% 

 

Hela 72% anser sig bedöma elevers kunskaper och färdigheter varje dag. Ingen av 

respondenterna uppger att de aldrig eller mycket sällan (2) bedömer elevers 

kunskaper och färdigheter. Respondenternas uppfattning om hur ofta de redovisar 

betygsomdömen för elever ligger framförallt i den centrerade delen av skalan 1-5. 

2% anser sig redovisa betygsomdömen varje dag, de övriga 98% anser sig göra det 

mer sällan.
93

 

                                                 

 
93

 Två av arbetsuppgifterna i kategorin emotionella uppgifter, ingår enligt bakgrundskapitlet även i 

kategorin administrativa uppgifter. 
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5.3.3 Administrativa uppgifter 
 
Tabell 5.3.3.1 Procentuell fördelning av nominalskalan över de administrativa arbetsuppgift-

ernas frekvens 

 1 

Aldrig 

2 3 4 5  

Varje 

dag 

Dokumentation av elevärenden 2% 28% 39% 20% 12% 

Lektionsplanering 0% 2% 3% 16% 79% 

Terminsplanering 3% 26% 61% 8% 2% 

Kursplanering 0% 21% 51% 25% 3% 

Tolkning av olika styrdokument 0% 26% 48% 20% 7% 

Rättning av elevers arbeten 0% 2% 15% 51% 33% 

Beställning av material 8% 67% 20% 5% 0% 

Ekonomiansvar 49% 30% 15% 5% 2% 

Facklig representant 77% 13% 7% 0% 2% 

Att läsa in sig på fakta 0% 16% 36% 31% 16% 

Redovisning av elevers närvaro 0% 3% 5% 7% 85% 

Redovisning av betygsomdömen för elever 0% 25% 51% 23% 2% 

Konferenser, utbildning, informationsmöten 

och kompetensutveckling 
0% 20% 48% 28% 5% 

Utveckla gemensamma arbetsmetoder för 

ämnet/arbetslaget/skolan 
7% 33% 54% 5% 0% 

Städning av kontor eller andra lokaler 20% 43% 25% 7% 5% 

Annat 2% 3% 16% 6% 30% 
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12% av respondenterna dokumenterar elevärenden varje dag. 2% menar att de aldrig 

dokumenterar elevärenden. Lektionsplanering är någonting som 79% av 

respondenterna uppger att de arbetar med varje dag. Vad gäller terminsplanering är 

resultaten mer spridda. 3% uppger att de aldrig arbetar med terminsplanering medan 

2% uppger att de arbetar med det varje dag. När frågan gäller kursplanering är svaren 

dominerande på den mittersta delen av skalan 1-5. 3% planerar kurser varje dag. 

0% av respondenterna tolkar aldrig styrdokument. Den stora majoriteten av 

respondenterna har klassificerat frekvensen på tolkningen av styrdokument 2-4 på 

den 1-5gradiga skalan, 7% har dock angett att de tolkar styrdokument varje dag. 

Rättning av elevers arbeten uppger 33% att de gör varje dag, 51% nästan varje dag 

och 0% aldrig. 

16% av respondenterna läser in sig på fakta varje dag. 0% gör det aldrig. 

Majoriteten läser in sig på fakta oftare än sällan men inte varje dag; de har svarat 3 

eller 4 på den 5gradiga skalan. Att redovisa elevers närvaro gör 85% av 

respondenterna varje dag. 7% gör det ofta (4 av 5) och 0% gör det aldrig. 

Respondenternas uppfattning om hur ofta de redovisar betygsomdömen för elever 

ligger framförallt i den centrerade delen av skalan 1-5. 2% anser sig redovisa 

betygsomdömen varje dag, de övriga 98% anser sig göra det mer sällan. 

Konferenser, utbildning, informationsmöten och kompetensutveckling upplever 

5% av respondenterna att de ägnar sig åt varje dag, 0% ägnar sig aldrig åt det och 

den stora majoriteten av respondenterna gör det ibland. Utvecklingen av 

gemensamma arbetsmetoder för ämnet/arbetslaget/skolan ägnar sig 7% aldrig åt, 0% 

gör det varje dag och även här uppger den stora majoriteten att de gör det mer eller 

mindre ofta eller sällan (2-4 av 5). 

30% av de respondenter som svarat på frågan uppger att de gör annat varje dag. 

2% av de respondenter som svarat på frågan gör aldrig någonting annat 

Städning av kontor eller andra lokaler anser sig majoriteten av respondenterna 

göra sällan eller aldrig. 5%  uppger att de gör det varje dag. 
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6 DISKUSSION 

Skolan är något som berör oss alla, därför är den också ständigt under granskning 

från myndigheter och enskilda medborgare. Oroliga föräldrar som vill försäkra sig 

om att barnen får den utbildning som de kan tänkas behöva och myndigheter som 

inser nyttan av att fostra samhällsmedborgarna till just de medborgare som den 

rådande politiska diskursen efterlyser, söker med lupp efter felaktigheter i den 

enorma organisation som skolan utgör. Men vilka är det som vi granskar? En grupp 

människor som gång efter annan skriker ut sin frustration över ökad arbetsbelastning 

i media: mindre undervisning, fler administrativa uppgifter, emotionella 

påfrestningar, sociala hinder och minskade resurser. De människor som förväntas 

axla alla olika förväntningar om fostran och utbildning är lärarna, vars yrke som inte 

haft någon hög status. I jämförelse med andra yrken är läraren inte en professionell 

yrkesutövare med god utbildning och kunskap, utan en naturligt socialt begåvad 

människa med förmågan att hantera barn – eller? 

 

6.1 Nuvarande arbetssätt 

Skolan har vid ett flertal tillfällen genomgått förändringar i organisationen, allt för att 

professionalisera läraryrket och öka lärarnas möjligheter till att själva påverka sin 

arbetssituation. I den undersökning vi genomfört kan vi se att de allra flesta lärarna 

väljer att arbeta mest i någon form av samarbete, men ibland individuellt. Det är 

alltså viktigt för lärarna att i första hand arbeta tillsammans med andra lärare men 

inte helt och hållet - den egna tiden är värdefull. Det innebär att den utvidgade 

professionalismen, inte den avgränsade, är prioriterad bland kärnämneslärare på 

gymnasieskolor. Enligt Berg
94

 är handlingsutrymmet för vilket sätt som förespråkas 

bland lärarna stort och beroende av skolans tradition och outtalade skolkoder som 

existerar på varje enskild skola. Därmed bör variationen av valt arbetssätt vara stor, 

vilket våra resultat bekräftar genom att de två vanligaste arbetssätten är Jag arbetar 

mest ämnesövergripande, men ibland individuellt och Jag arbetar mest ihop med 

kollegor inom samma ämne, men ibland individuellt. För båda arbetssätten gäller att 

man kombinerar samarbete med individuellt arbete. 

Resultaten i undersökningen visar att det finns ett negativt samband mellan 

lärarnas födelseår och benägenheten att välja arbetssättet Jag arbetar mest ihop med 

mina kollegor inom samma ämne, men ibland individuellt. Ju yngre en lärare är desto 

mindre benägen är läraren att vilja samarbeta med kollegor inom samma ämne. 

Vidare finns det ett starkt positivt samband mellan antal verksamma år i läraryrket 

och arbetssättet Jag arbetar mest ihop med mina kollegor inom samma ämne, men 

ibland individuellt. Det är värt att fundera över att sambandet är positivt vilket tyder 

på att ju längre man arbetat som lärare, desto mer benägen är man att arbeta i någon 

form av samarbete. Det borde således finnas faktorer som påverkar det valda 

arbetssättet på de olika skolorna, vilket kan antas vara de skolkoder som Berg
95

 

beskriver. Skolkoderna är det handlingsmönster som lärarna är bärare av och ju 

längre en lärare arbetat desto mer invand är läraren i handlingsmönstren, vilket kan 

förklara varför sambandet mellan verksamhetsår och arbetssättet är positivt. Den 

socialisering som pågår för lärarna under deras tid som verksamma påverkar 

                                                 

 
94

 Berg, G., 1999, s. 33 
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 Berg, G., 1999, s. 38 
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förmågan att kunna hantera arbetsuppgifter rutinmässigt och därmed frigör den tid 

till annat, det vill säga samarbete med kollegor. Det förklarar också varför unga 

lärare inte är lika benägna att vilja samarbeta, eftersom en ung lärare inte hunnit 

skapa rutiner för sina dagliga uppgifter. 

I undersökningen framkom att det var två arbetssätt som uppvisade signifikanta 

skillnader och samband med antal år respondenterna varit verksamma i läraryrket. 

Båda arbetssätten faller under den utvidgade professionalismen och vad Blossing och 

Lindvall benämner för den kollektiva arbetsstrukturen – kollektiv form. Vidare faller 

arbetssätten in i Blossings och Lindvalls underkategori samverkande arbetsform.
96

 

6.1.1 Dominerande arbetssätt 
Det dominerande arbetssättet för respondenterna i undersökningen uppgavs vara Jag 

arbetar mest individuellt, men ibland ämnesövergripande. En fjärdedel av totalt antal 

respondenter valde alternativet Stämmer helt för arbetssättet. Inga resultat tydde på 

att det skulle finnas någon skillnad eller något samband med könstillhörighet och val 

av arbetssätt.  

Arbetssättet faller under Blossings och Lindvalls begrepp solitär form, eftersom 

samverkan endast görs vid särskilda arrangemang.
97

 Eftersom arbetssättet innebär en 

viss del av samarbete kan inte den negativa aspekten av individualistiskt arbetssätt 

som Hargreaves
98

 beskriver vara betydande, utan snarare anser vi det bero på 

rationella ekonomiska tidsprioriteringar bland lärarna.  

6.1.2 Faktorer som påverkar nuvarande arbetssätt 
Vad som påverkar vilket arbetssätt en lärare följer kan bero på skolors organisation 

och arbetsmiljö.
99

 Tidsfaktorn diskuteras exempelvis ofta i olika sammanhang i 

media och i samtal mellan kollegor och röster om hur svårt det är att hinna med allt 

som ryms inom yrket hörs från olika håll.
100

 I vår undersökning visar resultaten att 

det finns ett starkt positivt samband mellan tidsfaktorn och arbetssättet Jag arbetar 

ihop med kollegor inom samma ämne, men inget signifikant samband med något 

annat arbetssätt. Arbetssättet faller under begreppet intressesamverkan, vilket 

innebär att lärare arbetar tillsammans med andra lärare som undervisar i samma 

ämnen som de själva. Det är ett samarbete som bygger på ett gemensamt intresse – 

ämnet. Genom att samarbeta med andra som delar intresset för att utveckla ämnet 

kan lärare fördela arbetsuppgifterna mellan sig och därmed minska belastningen på 

sig själva, vilket frigör timmar som kan användas till andra uppgifter. Vidare 

uppvisade arbetssättet två ytterligare samband med två andra faktorer, relationen till 

kollegor och beslut inom arbetslag/ämneslag. Det andra arbetssättet som innebär 

samarbete med kollegor inom samma ämne visade också samband med dessa 

faktorer. Båda faktorerna stämmer väl ihop med intressesamverkan, eftersom det 

handlar om delade intressen. 

De lärare som arbetar ämnesövergripande menar enligt resultaten att ledningens 

beslut betyder mycket för val av arbetssättet. Man kan tänka sig att det handlar om 

att ämnesövergripande arbete innebär lagsamverkan, där gemensamma intressen inte 

är styrande. Lagsamverkan handlar om arbetslag, där lärare i olika ämnen möts och 
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planerar undervisning för elevgrupper som de alla undervisar, men i olika ämnen. Ett 

sådant samarbete kräver planering och uppstår oftast inte naturligt, eftersom skolans 

tradition av att separera ämnen är stark, menar Blossing.
101

 Därmed krävs ett beslut 

från ledningen om att lärarna ska samarbeta, för att lärarna ska finna gemensamma 

områden att samverka inom. Vidare visar resultatet ett negativt samband mellan 

arbetssättet Jag arbetar mest ämnesövergripande, men ibland individuellt och 

faktorn eget beslut. Det bekräftar att det är ledningens beslut som styr benägenheten 

bland lärare att välja att arbeta ämnesövergripande i störst utsträckning och ska inte 

tolkas som att det egna beslutet inte spelar någon roll. Det negativa värdet innebär att 

det egna beslutet inte kan påverka/har påverkat det nuvarande arbetssättet Jag 

arbetar mest ämnesövergripande, men ibland individuellt. 

 

6.2 Önskat arbetssätt 

I bakgrunden redogörs för att lärares arbetssätt kan delas upp i kategorierna solitär, 

personlig samverkan, intressesamverkan och lagsamverkan.
102

 Resultatet i 

undersökningen visar att majoriteten av lärarna önskar arbeta individuellt men ibland 

tillsammans med andra. Det innebär att flertalet av respondenterna arbetar solitärt 

och efter en intressesamverkan. Framförallt är det de äldre lärarna som önskar arbeta 

i huvudsak individuellt, men ibland ihop med kollegor inom samma ämne. De vill 

även arbeta mest individuellt eller mest individuellt, men ibland ämnesövergripande. 

De yngre lärarna önskar helst arbeta ämnesövergripande, vilket kan definieras som 

en intressesamverkan eller ett personligt samverkande arbetssätt. Vi kan alltså dra 

slutsatsen att ju äldre man är, desto mer önskar man att arbeta utifrån ett individuellt 

arbetssätt och att ju yngre man är, desto mer ämnesövergripande önskar man arbeta. 

  Enligt Hargreaves måste lärare prioritera hur de ska förvalta sin energi och 

handlingskraft med tanke på nya uppgifter som ständigt tillförs arbetet. Hargreaves 

menar att lärare ofta måste göra valet att arbeta individuellt eller samverkande, men 

att det ibland förekommer att de styrs att arbeta kollegialt. Det individuella 

arbetssättet, enligt vilket framförallt de äldre lärarna önskar arbeta, är enligt 

Hargreaves ofta missförstått och tolkas av många som enstörigt och negativt. Han 

menar däremot att det är ett tids- och energiekonomiskt val som dessa äldre lärare 

medvetet gör när de väljer att arbeta ensamma.
103

 Kanske beror det övervägande 

behovet av ett solitärt eller individuellt arbetssätt hos just de äldre lärarna på de 

ständiga förändringarna av läraryrket. Dessa lärare har kanske inte samma nyfikenhet 

och längtan efter utveckling som de yngre, eftersom all erfarenhet av olika 

förändringsprocesser genom livet bidragit till att behovet av rutin ökat. 

De yngre lärarna som önskar arbeta ämnesövergripande, kan antas söka rutin och 

kontroll över arbetsuppgifterna och vägledning om vad som ingår i deras profession, 

från kollegor med yrkesvana. Det kan vara rimligt att anta att de yngre och mindre 

rutinerade lärarna har fostrats in i en tidsålder som kräver anpassningsförmåga i alla 

möjliga konstellationer, exempelvis kravet på att kunna byta yrke, inte bara en gång 

under livet, utan ett flertal gånger. Därmed finner de också samarbetande 

arbetsformer tryggare och mer bekant än individuella. 
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6.2.1 Dominerande önskat arbetssätt 
Precis som Ulf Blossing

104
 redogör för så är det spontant kollegiala samarbetet det 

som respondenterna i undersökningen framhåller som det mest önskade. Hargreaves 

menar att samarbetskulturen emellertid ofta är en påtvingad kultur.
105

 Enligt 

undersökningen vill lärare arbeta antingen ihop med kollegor inom samma ämne eller 

individuellt, men ibland ihop med kollegor inom samma ämne. Dessa två alternativ är 

väldigt lika varandra och kan vara en effekt av det som Löwenborg och Gíslason 

beskriver som en stark ökning av arbets- och ämneslagen under senare år.
106

 Dessa 

samarbeten kan tänkas göra fler lärare positiva till samarbete inom ämnena. 

Hargreaves pekar på att skolledningen måste låta lärare själva välja sina 

samarbetsmodeller.
107

 Dock är det tänkvärt att lärare gärna vill samarbeta med sina 

kollegor inom ämnet, vilket kan vara ett resultat av ledningens främjande av 

ämneslag under de senaste åren. Detta i sin tur har enligt både Hargreaves och 

Blossing en tydligt positiv inverkan på skolan, skolutvecklingen och framförallt 

stämningen mellan kollegorna på skolan.
108

 

 Anmärkningsvärt är att endast tre procent av lärarna helst önskar att arbeta 

individuellt, och att dessa tre procent kan kopplas till tabell 5.2.1.1 och därför antas 

vara äldre.  

 

6.2.2 Faktorer som påverkar önskat arbetssätt 
Den påtvingade kollegialiteten som Hargreaves redogör för kännetecknas av att 

skolledningen försöker styra eller forcera fram ett samarbete lärare emellan som 

lärarna själva inte alltid vill ha. Hargreaves menar att detta sker därför att 

samarbetande skolkulturer under de senare åren ansetts som så eftersträvansvärda att 

man inte hunnit eller orkat invänta lärares självständiga initiativ till samarbete.
109

 

 De lärare som önskar arbeta mest ämnesövergripande men ibland individuellt 

menar att deras eget beslut inte har någon större betydelse för det önskade 

arbetssättet. Det kan tolkas som om dessa lärare önskar sig den påtvingade 

kollegialiteten, vilket ju motsäger Hargreaves som menar att denna är negativ och 

belastande för lärarna.
110

 I bakgrunden påpekas flera gånger att det optimala är om 

lärare själva får ha inflytande över och ta initiativ till samarbete, vilket kan tyckas 

självklart.
111

 Det märkliga är här att resultatet visar att de som önskar arbeta 

ämnesövergripande inte verkar vilja besluta det själva, inte heller verkar 

tidsaspekten, kollegorna, ämnes-/arbetslagen eller ledningen påverka beslutet. Det 

går dock inte att bortse ifrån att om man inte vill bestämma om ett samarbete själv, 

men ändå önskar ett samarbete, så lämnar man beslutsrätten till en annan, ofta högre 

instans, vilket borde vara en ledningsfråga eller ett beslut från ämnes-/arbetslag. 

 Som vi kan se i resultatet är ledningens beslut mindre viktigt för de respondenter 

som önskar att arbeta mest ihop med kollegor inom samma ämne, men ibland 

individuellt. Det enda vi vet är alltså att flera lärare helst arbetar ihop med kollegor 
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inom samma ämne, men att de ibland önskar arbeta individuellt. Det skulle kunna 

tyda på att respondenterna som svarat har en skolledning som lagt större ansvar på 

ämnes-/arbetslagen och låtit lärarna själva ta sådant initiativ till samarbete vilket 

både Hargreaves och Blossing förespråkar.
112

 Som bland annat Blossing och 

Carlsson & Åkesson hävdar i bakgrunden har lärarrollen sedan 1990-talet genomgått 

stora förändringar av vilka flertalet bidragit till att göra läraryrket till ett yrke av mer 

social och samarbetande karaktär.
 113

, 
114

 Man kan anta att de äldre lärarna genomgått 

sin lärarutbildning och fostrats in i en yrkesroll där lärare sällan samarbetar och att 

flera av de uppgifter som nu ligger på lärarnas bord tidigare sköttes av skolledningen. 

Denna utveckling borde kännas som en tung börda för den lärare som varit 

yrkesverksam under den tid då flera av de nuvarande arbetsuppgifterna inte tillhörde 

arbetet. Här drar vi den slutsats att denna ökning av arbetsbördan förklarar de äldre 

lärarnas önskan att arbeta främst individuellt. 

 

6.3 Arbetsuppgifter 

Precis som det framgår i bakgrunden kan vi tydligt se att lärare ägnar mycket tid åt 

bland annat dokumentation av elevärenden, informationsärenden, utbildningar och 

utveckling av gemensamma arbetsmetoder i arbetslag och ämneslag. Dessa 

arbetsuppgifter som lärarna lägger mycket tid på är enligt Gunnar Berg typiskt för 

den skolorganisation där lärarna är aktivt delaktiga i skolans utveckling.
115

 Alla dessa 

uppgifter som lärarna ägnar tid kan enligt Eva Gannerud klassificeras som legitima 

arbetsuppgifter
116

, trots att de begränsar lärares arbete till administrativa uppgifter.  

På frågan om respondenterna gör Annat än de uppräknade arbetsuppgifterna i 

undersökningen och hur ofta dessa icke definierade uppgifter utförs, har 57% av de 

tillfrågade svarat. 30% av dessa uppger att uppgifterna utförs varje dag, 30% ofta och 

endast 2% uppger att de aldrig utför andra uppgifter än de föreslagna. Vad det är som 

ingår i Annat har inte undersökningen svar på och kan anses utgöra ett fält för vidare 

forskning om lärares arbete. Vi anser dock att uppgifter som kan tänkas ingå i 

kategorin Annat skulle kunna vara de uppgifter som Gannerud menar inte är 

legitima, det vill säga att hålla reda på gemensamt material och elevers tillhörigheter, 

förarbete till utvecklingssamtal, diskussioner eller förhållningssätt.
117

 Vidare är det 

enligt oss troligt att den utvidgade rollen som lärare får till eleverna genom den 

ökade tillgången till internet och olika kommunikationsmedel, som Egidius menar 

bidrar till inre moralisk stress hos lärare,
118

 ligger inom ramen för arbetsuppgifter 

tillhörande kategorin Annat. 

 

6.3.1 Sociala uppgifter 
De orsaker till lärares splittrade arbetsdag på grund av konflikthantering och kontakt 

med vårdnadshavare som både Henry Egidius och Anders Magnusson redogör för 
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syns inte mycket av i resultatet.
119

, 
120

 Majoriteten av respondenterna uppger att de 

sällan har kontakt med vårdnadshavare. Detta beror med största säkerhet på att de 

lärare som deltar i undersökningen alla är verksamma på gymnasieskolan där flera 

elever är över 18 år gamla och därför ofta är myndiga. I bakgrunden har redogjorts 

för att lärares kontakter med vårdnadshavare ofta kräver planeringstid, då särskilt av 

de lärare som inte själva har barn och därför måste hitta andra strategier när de 

förbereder föräldrasamtal. Med andra ord bör inte kontakten med vårdnadshavare 

upplevas som betungande, eftersom den sker så pass sällan enligt undersökningens 

resultat.  

 Gannerud framhåller vikten av att ha en fungerande relation med kollegor 

och/eller elever för en grundläggande god arbetsmiljö.
121

 Respondenterna ägnar sig 

mycket sällan åt konflikthantering. Ingen av lärarna uppger att de aldrig ägnar sig åt 

konflikthantering och närmare hälften menar att de sällan löser konflikter på 

arbetstid. Om elevernas ålder har med det låga antalet inblandade lärare i 

konfliktlösningarna är svårt att veta. Vidare kan det vara så att respondenterna svarat 

övervägande lågt på påståendet om hur ofta de sysslar med konflikthantering, 

eftersom konflikthantering angavs innebära antingen konflikter elev - elev, elev - 

lärare eller lärare - lärare. Kanske förekommer det generellt sett få konflikter på 

gymnasieskolorna runt om i landet.  

Att färre än 10% av respondenterna uppger att de ibland ägnar sig åt facklig 

representation är egentligen inte konstigt. Även om de flesta lärare är med i något av 

lärarfackförbunden så är endast ett fåtal aktiva fackliga representanter.  

I bakgrunden har diskuterats att det ingår i lärares arbete att bland annat delta i 

gemensamma aktiviteter och planeringsdagar.
122

 Vidare angavs alternativet att 

anordna aktiviteter för elever och/eller kollegor i frågan om arbetsuppgifter i 

enkäten. 86% av svaren kan tolkas som att respondenterna relativt sällan anordnar 

aktiviteter för kollegor och/eller elever.  

 

6.3.2 Emotionella uppgifter 
Den emotionella dimensionen av kontakten med vårdnadshavare kan inte tolkas som 

direkt betungande för respondenterna eftersom en majoritet har angett att de mycket 

sällan har kontakt med vårdnadshavare. Den mest positiva, men kanske också en av 

de mer känslomässigt krävande delarna av lärares arbete, är den personliga relationen 

och kontakten med eleverna. På samma sätt som Gannerud beskriver lärares situation 

visar undersökningen att det är vanligt att lärare spenderar tid över att fundera på 

omsorgen om och relationerna till eleverna.
123

 Vidare redogör Egidius för 

svårigheterna med att bedöma elevernas kunskaper, eftersom vad som ska bedömas 

är svårtolkat.
124

 När det gäller bedömning av elevers kunskaper och färdigheter har 

en klar majoritet av respondenterna svarat att de arbetar med detta ofta eller varje 

dag. Det möjligt att denna bedömning även utförs utanför arbetsplatsförlagd tid och 

sker med stor sannolikhet med ett stort mått av omsorg för elevernas framtid. 
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 Även om en majoritet av respondenterna uppgett att de sällan redovisar betyg och 

betygsomdömen för elever är det fullt rimligt att tro att även denna del av arbetet, när 

den utförs, upptar en stor del av lärarnas tankeverksamhet och kraft. Det 

framkommer nämligen i undersökningen att majoriteten av lärarna lägger ner mycket 

tid på att bedöma elevers kunskaper och färdigheter. Det är viktigt att skapa god 

stämning på sin arbetsplats och ett intimt samtal där en människa ska bli bedömd 

kräver förberedelse för att bli bra. Dessa goda relationer kräver enligt Eva Gannerud 

gott om tid och engagemang.
125

 

 

6.3.3 Administrativa uppgifter 
Blossing redogör i bakgrunden för att den administrativa delen av lärares arbete har 

ökat betydligt de senaste åren. Bland annat läggs, enligt honom, mer tid på 

dokumentation och uppföljning av elevärenden. Respondenterna i undersökningen 

tenderar att snarare dokumentera elevärenden ofta eller varje dag än sällan vilket 

bekräftar Blossings uttalande om arbetstidsfördelning.
126

  

Att förbereda undervisning är en annan klassisk administrativ arbetsuppgift, som 

lärare uppenbarligen ägnar tid åt. 95% av respondenterna har uppgett att de 

förbereder lektioner ofta eller varje dag. Terminsplanering och kursplanering upptar 

enligt undersökningen inte lika stor del av lärares dagliga arbete. Majoriteten av 

respondenterna uppger att de gör termins- och kursplaneringar mer sällan än ofta. 

Dock finns det skäl att tro att dessa planeringstillfällen upptar mycket tid när de väl 

inträffar eftersom de rimligtvis är omfattande. 

 Att tolka styrdokument är en del av förarbetet som måste göras för att lärare ska 

kunna förmedla de kulturella värden som är rådande i samhället hävdar Brynolf, 

Carlström, Svensson och Wersäll.
127

 Det borde med andra ord vara en viktig del av 

förarbetet för att kunna fullgöra lärargärningen, men endast 7% av respondenterna i 

undersökningen uppger att de tolkar styrdokument varje dag. Däremot uppger 75% 

att de sällan eller aldrig tolkar styrdokument. Antingen kan man dra slutsatsen att de 

flesta lärare som ingått i undersökningen är mycket pålästa om vad som står i 

styrdokumenten, eller så visar siffrorna på att lärare prioriterar bort tolkning av 

styrdokument, vilket innebär att elevernas utbildning inte kan anses uppnå de 

förväntningar på kunskapsmål som samhället kräver. Det är viktigt att förstå och 

kunna använda sig av styrdokumenten, inte bara för att skolan ska kunna förmedla de 

rådande värderingar som ska förmedlas, utan även för att skolan ska kunna fungera 

som en enhetlig demokratiskt värnande institution. Vilka kunskapsmål som kan 

anses uppnås i den svenska kommunala gymnasieutbildningen i förhållande till vad 

samhället förespråkar, kan anses utgöra ett eget fält för vidare forskning. 

 84% av respondenterna rättar elevers arbete ofta eller varje dag. Detta skulle 

kunna ses som ett led både i dokumentation av elevers arbete och i bedömningen av 

detsamma. Detta kan också ses som en förberedelse inför betygssamtal och 

redogörelse för elevers betyg. Ytterst få av lärarna upplever att de har något direkt 

ekonomiansvar eller arbetar med att beställa material. Beställningen av material kan 

nog även den ses på samma sätt som kurs- och terminsplaneringen; lärarna tar sig tid 

för detta mer sällan men vid dessa tillfällen också i mer intensiv form. 
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 Att majoriteten av lärarna läser in sig på fakta ofta eller varje dag stämmer helt 

överens med vad Ulla Karin Nordänger och Per Lindqvist menar är en stor del av 

lärares osynliga arbete.
128

 Redovisning av elevers närvaro sysselsätter sig 85% av 

respondenterna dagligen med. Även detta kan man se som en del i dokumentationen 

av undervisningen på en tydligt administrativ nivå. 

 Som det redogörs för i bakgrunden kan inte städning av lokaler ses som en legitim 

arbetsuppgift.
129

 Städning av kontor kan dock ses som ett tveksamt fall av legitim 

arbetsuppgift beroende på om det gäller städning av den egna bokhyllan/bordsytan 

eller någon annan kontorsplats. Ytterst få av respondenterna uppger dock att de 

städar lokaler eller kontor varje dag eller ens ofta, det verkar därför inte vara något 

betydande problem att denna icke legitima arbetsuppgift skulle ta upp lärares 

arbetstid. 

Om man bortser från att de flesta lärarna aldrig har arbetsuppgifter som innebär 

ekonomiansvar eller facklig representation, är de administrativa uppgifterna något 

som mycket få lärare anger att de aldrig gör. När man slår samman resultaten i tabell 

5.3.3.1 för de som valt alternativ 3,4 och 5 för övriga administrativa arbetsuppgifter 

är det slående hur många som ägnar sig åt just denna kategori av uppgifter. Precis 

som det så ofta har påpekats i bakgrunden, så upptar alltså de administrativa 

arbetsuppgifterna stor del av det dagliga arbetet.
130

 En följd av ökat antal 

arbetsuppgifter, enligt Nordänger och Lindqvist, är en inre moralisk stress.
131

 Den 

förändring i lärarrollen som Egidius menar har inträffat,
132

 är säkerligen ett resultat 

av den ökade arbetsbelastningen. Lärarens roll ser alltmer ut att bli handledare i 

elevers kunskapssökande och en administratör för denna form av arbete. 

 

6.4 Slutsatser 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilket arbetssätt som är 

dominerande bland kärnämneslärare på svenska gymnasieskolor. Av resultaten har 

det framgått att det dominerande nuvarande arbetssättet är Jag arbetar mest 

individuellt men ibland ämnesövergripande. Vidare var syftet att undersöka vilket 

arbetssätt som är det mest önskvärda och av resultaten har det framkommit att 

arbetssättet Jag arbetar helst ihop med mina kollegor inom samma ämne i princip är 

lika önskvärt som arbetssättet Jag arbetar helst mest individuellt, men ibland ihop 

med mina kollegor inom samma ämne. Undersökningen syftade även till att 

undersöka vilka arbetsuppgifter som ingår i lärarens vardag utöver undervisning, och 

resultaten visar att de administrativa uppgifterna upptar stor del av tiden, att 

emotionella uppgifter utförs varje dag och är svårdefinierade samt att de sociala 

uppgifterna inte upptar stor del av tiden. 
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BILAGA 1 

 

 

 

 

 

Enkät för examensarbete vid högskolan i Kalmar – Lärares arbete 

 

Enkäten är utformad så att du kan skriva direkt i dokumentet. Använd tabbknappen 

för att hoppa mellan fälten. De fält som innebär att du skriver in text förlängs 

automatiskt allteftersom du skriver.  

När du är klar sparar du ditt dokument genom att välja spara som i Arkiv-

menyn och skickar det som bifogad fil med vändande mail till oss som skickat ut 

den.  

Behöver du hjälp eller vill ställa frågor kontakta oss: 

Johanna Willix Tel. 0763-67 06 42 eller jw22bb@student.hik.se 

Maria Skoog Tel. 0702-51 92 60 eller ms22jm@student.hik.se 

 

Vi vill tacka för din hjälp och för att du avsatt värdefull tid i ditt dagliga arbete 

för att bidra till vårt examensarbete. 

Följande enkät består av tre områden. Personfrågor, verksamhetsfrågor och frågor om ditt 

arbetssätt. 

Syftet med personfrågorna är att kunna fastställa om det finns skillnader mellan hur kvinnor och 

män arbetar och hur de vill arbeta samt om det finns skillnader mellan generationer.  

Syftet med verksamhetsfrågorna är att kunna svara på vår frågeställning kring hur arbetet för 

lärare ser ut i dagens samhälle, om det ser likadant ut över landet, hur lärarkulturerna ser ut på 

skolorna, om det finns skillnader mellan olika kärnämneslärare, hur arbetsuppgifterna ser ut, om 

arbetsuppgifterna skiljer sig åt beroende av arbetad tid i yrket och vilka samarbetsformer som 

finns på skolorna. 

Syftet med frågorna om arbetssättet är för att kunna svara på vår frågeställning om hur lärare 

arbetar och hur de vill arbeta. 

Enkäten är konfidentiell och din identitet kommer inte att röjas.  

 

  

 

 

 

LÄRARPROGRAMMET  
 

 

 

 

 



 

Personfrågor 

 

1. Är du    Man  Kvinna 

2. Vilket år föddes du?        

 

Verksamhetsfrågor 

 

1. Hur många år har du varit verksam inom läraryrket?   

0 - 3 år 4 - 7 år 8 -11 år 12 -15 år 16 -19 år  20 år eller 

mer  

 

2. Inom vilket/vilka av följande ämnen undervisar du?  

Matematik Svenska Engelska Samhällskunskap  

 

3. Gradera hur ofta du arbetar med följande arbetsuppgifter enligt 

skalan 1 – 5, där 1 = aldrig och 5 = varje dag 

 
Aldrig 

1 2 3 4 
Varje dag 

5 

Kontakt med vårdnadshavare 
 

     

Dokumentation av 
elevärende/elevärenden 

     

Lektionsplanering 
 

     

Terminsplanering 
 

     

Kursplanering 
 

     

Tolkning av olika styrdokument 
 

     

Konflikthantering antingen mellan 
elev – elev, elev – lärare eller 
lärare – lärare 

     

Rättning av elevers arbeten 
 

     

Bedömning av elevers 
kunskaper/färdigheter 

     



 

Beställning av material 
 

     

Ekonomiansvar 
 

     

Facklig representant 
 

     

Att läsa in dig på fakta 
 

     

Redovisning av elevers närvaro 
 

     

Redovisning av betygsomdömen 
för elever 

     

Konferenser, utbildning, 
informationsmöten, 
kompetensutveckling  

     

Anordna aktiviteter för elever 
och/eller kollegor 

     

Städning av ditt kontor eller andra 
lokaler 

     

Utveckla gemensamma 
arbetsmetoder för 
ämnet/arbetslaget/skolan 

     

Annat 
 

     

 

4. Inom vilket/vilka arbetslag/ämneslag är du aktivt verksam? (Ange 

benämningen på gruppen/grupperna samt vilket syfte den/de har) 

      

 

5. Inom vilken/vilka annan/andra grupp/grupper är du aktivt verksam?  

(t.ex. antimobbningsteam, trivselgrupp, elevstödjare och liknande) 

      

 

 

 

 

 



 

 

Arbetssätt 

 

1. Nedan följer ett antal påståenden om ditt nuvarande arbetssätt. 

Gradera varje påstående enligt skalan 1 – 5, där 1 = stämmer inte alls 

och 5 = stämmer helt. 

 

Stämmer 
inte alls 

1 2 3 4 

Stämmer 
helt 

5 

Jag arbetar individuellt  

 

 

     

Jag arbetar ihop med mina kollegor 

inom samma ämne 

 

     

Jag arbetar ämnesövergripande 

 

 

     

Jag arbetar mest individuellt, men 

ibland ämnesövergripande 

 

     

Jag arbetar mest individuellt, men 

ibland ihop med kollegor inom 

samma ämne 

     

Jag arbetar mest 

ämnesövergripande, men ibland 

individuellt 

     

Jag arbetar mest ihop med kollegor i 

samma ämne, men ibland individuellt 

 

     

 



 

2. Hur stor betydelse har följande faktorer för ditt nuvarande 

arbetssätt? Gradera varje alternativ enligt skalan 1 – 5, där 1 = ingen 

betydelse och 5 = stor betydelse.  

 

Ingen 
betydelse 

1 2 3 4 

Stor 
betydelse 

5 

Tidsaspekten      

Relationen till kollegor         

Beslut från ledning        

Eget beslut      

Beslut inom arbetslag eller ämneslag      

 

3. Nedan följer ett antal påståenden om ditt önskade arbetssätt. 

Gradera varje påstående enligt skalan 1 – 5, där 1 = stämmer inte alls 

och 5 = stämmer helt. 

 

Stämmer 
inte alls 

1 2 3 4 

Stämmer 
helt 

5 

Jag önskar helst arbeta individuellt  

 

     

Jag önskar helst arbeta ihop med 

mina kollegor inom samma ämne 

 

     

Jag önskar helst arbeta 

ämnesövergripande 

 

     

Jag önskar helst arbeta mest 

individuellt, men ibland 

ämnesövergripande 

     

Jag önskar helst arbeta mest 

individuellt, men ibland ihop med 

kollegor inom samma ämne 

     

Jag önskar helst arbeta mest 

ämnesövergripande, men ibland 

individuellt 

     

Jag önskar helst arbeta mest ihop 

med kollegor i samma ämne, men 

ibland individuellt 

     



 

 

4. Hur stor betydelse har följande faktorer för ditt önskade arbetssätt? 

Gradera varje alternativ enligt skalan 1 – 5, där 1 = ingen betydelse och 

5 = stor betydelse.  

 

Ingen 
betydelse 

1 2 3 4 

Stor 
betydelse 

5 

Tidsaspekten      

Relationen till kollegor         

Beslut från ledning        

Eget beslut      

Beslut inom arbetslag eller ämneslag      

 

 

Tack för ditt medverkande! 

/Johanna och Maria  

 


